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Michal KADLEC
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Obyvatelé Kostelce na Hané jsou stále v šoku,
ze kterého se jen tak neproberou. Ostatně promyšleně a chladnokrevně provedená trojnásobná vražda či spíše poprava členů jedné rodiny se z hlavy ani
nedá vytěsnit. Otřesná tragédie z pátku 29. dubna, která však v životě rodiny P.
z Kostelce na Hané nebyla jedinou, měla dozvuky i během uplynulého týdne.
Zatímco soud uvalil podle očekávání na devětadvacetiletého vraha vazbu, v pátek 6. května měly jeho oběti pohřeb. Sedmapadesátiletého Jiřího P., čtyřiadvacetiletéhoVíta P. a dvaadvacetiletou Anetu P. vyprovodila na poslední cestu rodina a jen úzký okruh smutečních hostů.Vrahovi za trojnásobný zločin vraždy otce,
bratra a sestry hrozí až doživotní trest vězením. Celý případ je ale obestřen i dalšími zajímavými okolnostmi, týkajících se například rozprodeje podílu domu ...

Foto: František Omasta
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RYCHLÝ
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Máš pravdu, miláèku
Prostějov (mik) – Úsměvnou výměnu názorů mezi manžely nechtěně
vyslechl Večerník na jedné z prostějovských čerpacích stanic. Ke stojanu tak
tak doskákala postarší škodovka a z ní
vystoupil senior, který se okamžitě jal
tankovat benzín. Jak vzápětí vyplynulo, řidič dojel na čerpací stanici snad
na „páru“, nádrž měl úplně prázdnou.
„Kdybychom natankovali už v Držovicích, tak jsme se nemuseli teď nervovat,
že nedojedeme na další benzínku. Já
jsem ti to říkala,“ hubovala manželka,
která rovněž vystoupila z auta a dávala
svému partnerovi co proto. „Ano, miláčku, máš pravdu,“ kál se manžel. Další
proud výřečnosti své ženy se mu ale
zastavit nepodařilo...

Podivná obchodnice
Prostějov (mik) – Minulé pondělí odpoledne na parkovišti před prodejnou
OBI v Konečné ulici zastavila Večerník
postarší snědá dáma. „Kupte si vrtačku, podívejte se, je úplně nová! Za pět
stovek,“ ukazovala žena v igelitové tašce
elektrický přístroj, o jehož původu měl
Večerník důvodné pochyby. Na otázku,
zda nejde o kradenou věc, snědá dáma
rázně zavrtěla hlavou. „Ne, pane, poctivě
koupené,“ odmítala podezření cikánka, po které tedy Večerník požadoval
doklad o zaplacení. „Aby tě rakovina
sežrala,“ křikla podivná obchodnice
a spěšným krokem mířila pryč. A bylo
po obchodu...
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Konečně se to začíná řešit. Prostějovský magistrát by mohl výrazně snížit přemrštěné náklady za městskou
hromadnou dopravu. Proč ostatně
platit za zcela prázdné autobusy?
Město si objednalo sčítání cestujících,
které má odhalit zcela nevyužívané
linky MHD. Dá se tak tušit, že od září
dojde k redukci některých spojů.
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Michal SOBECKÝ

Vyvraždění rodiny plánoval. Devětadvacetiletý muž z Kostelce na Hané
už sedí ve vazbě. Jeho čin trojnásobné
vraždy ale stále děsí obyvatele tohoto
města. Policisté sdělili veřejnosti první
podrobnosti. Mladý muž vraždu otce,
sestry a bratra pečlivě naplánoval a jednal naprosto chladnokrevně a systematicky. Hrozí mu až výjimečný trest.

PLUMLOV Nečekané vyvrcholení měl nedávný zápas I.A třídy
Olomouckého KFS, skupiny„B“ mezi Plumlovem a Protivanovem.
Na trávník domácího klubu totiž v 84. minutě ze skály v těsném
sousedství hřiště vběhl srnec, který přeběhl hřiště napříč a následně se zasukoval v protivanovské bráně. Než se zvíře podařilo vyprostit, zlomilo si nohu, načež bylo následně odneseno pořadateli
mimo trávník a po přibližně pětiminutovém přerušení se utkání
dohrálo.„Už jsem to tady jednou zažil,“ svěřil se Večerníku František
Kocourek, bafuňář plumlovského Sokola. Srnec byl po zbytek poločasu jen několik metrů od hrací plochy, snažil se postavit na nohy, což se mu už nepodařilo. Přivoláni byli myslivci, kteří následně
museli srnce dál od hřiště utratit.„Můžete se za dva týdny stavit na
guláš,“ dozvídáme se později od Plumlovských.

=$&+<7,/,-60(
Foto: Michal Sobecký

Agentura Novým sídlem radních bude ptenský zámek

V lesích je stále sucho
Prostějov (mik) – S velkými nadějemi vyhlížejí houbaři novou sezónu,
ale zatím moc důvodů k radosti nemají. Přestože uplynulý týden několikrát pršelo, lesy by v současné době
potřebovaly daleko více vláhy. „Pršelo,
ale je to žalostně málo. Byl jsem se
v sobotu podívat v lese okolo Šubířova, ale po nějaké vláze ani památka.
Dokonce jsem letos ani májovky žádné nenašel,“ zavolal do Večerníku pan
Jaroslav z Konicka.
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Taky budou sídlit na zámku, stejně
jako Pernštejnové! Celé vedení Prostějova se podle informací Agentury Hóser
bude brzy stěhovat. Stará radnice je členům rady už malá, takže si vybrali jiné
sídlo. „Zatím o tom nekvákejte, teprve
se rozhodujeme a budeme o tom hlasovat,“ požádal nás velice důrazně primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Ovšem co by to bylo za svobodu slova,

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými 7 dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Vražda v rodinném kruhu. „Televize přivedla vraždu do lidských domovů,“
prohlásil britský režisér Alfred Hitchcock. Krvavou řež podobnou záběrům
z akčních filmů naplánoval a pak i uskutečnil mladý muž v Kostelci na Hané.
Policie na začátku týdne zveřejnila podrobnosti z výslechu trojnásobného vraha,
který zmasakroval členy vlastní rodiny.
•• Úterý ••
Sranda v domově důchodců. „Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený - když je ti třicet, tak nevíš, co dřív, musíš se starat o děti, o barák, vydělávat na
hypotéku a když jseš pak starej a máš čas, tak na knížky nevidíš, nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí třicetiminutovou návštěvou.“ Tak zní úryvek jednoho z dialogů divadelní hry Upokojenkyně,
se kterou se na Hanáckém divadelním máji v Němčicích nad Hanou představil
divadelní soubor z Brodku u Přerova.
•• Středa ••
Hudební láska. „Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi,“ všiml si filozof Eckhart Tolle. Souznění dvou pozoruhodných hudebních těles Non Mesure
a BaroKEA bylo ke slyšení v přednáškovém sále Národního domu v rámci Prostějovských dnů hudby.
•• Čtvrtek ••
Kurz přežití. „Pokud by se vám líbilo být teenagerem, pak je s vámi něco opravdu špatně,“ poznamenal americký spisovatel Stephen King. Kurz s názvem Výchova teenagerů proběhl v Kulturním centru Mozaika.
•• Pátek ••
Kryl v Pavlovicích. „Nenechte se zblbnout falešnýma problémama. Protože,
jakmile se kalí voda, nejlépe se krade,“ upozorňoval Karel Kryl. Propagaci jeho
písní si vzal za svoji David Uličník. Člen 4tetu, s nímž vystupuje i Jiří Korn, se
představil na koncertu v Pavlovicích u Kojetína. Výtěžek z akce šel na opravu hromosvodu na místní faře.
•• Sobota ••
Chůzí k myšlenkám. „Všechny skutečně skvělé myšlenky vznikají při chůzi,“ byl
přesvědčený německý filosof Fridrich Nietzsche. Pěkně se projít, a ještě se něco
dozvědět mohli lidé během premiérového turistického pochodu po méně známých místech Kosíře nazvaném Po stopách hraběnky Gabriely.
•• Neděle ••
Vládci budoucnosti. „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá
přítomnost, ovládá minulost,“ upozornil spisovatel George Orwell. Zjistit, jak
to chodilo v minulosti, jste mohli během programu Jak vznikají dějiny na zámku
v Plumlově.

kdybychom nemohli takovou horkou
novinku hned vykvákat do světa?!
O co vůbec jde? Už více než deset let se
město marně snaží prodat zámek ve
Ptení, ze kterého se tak stala doslova
stavební ruina. Ale zámek to je, i když
někteří namítají, že jde jen o trochu
větší stodolu. „Tuto nemovitost fakt
asi neprodáme, dokonce jsme ji onehdá nabízeli za jedinou korunu nebo
rubl. Nikdo se nepřihlásil,“ potvrdil
první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
V hlavách prostějovských konšelů se tak
zrodil nezvyklý nápad. „Přišel jsem s tím
já a moje myšlenka byla přivítána velice
kladně.Nežnechatptenskýzámekspad-
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To musel mít majitel radost! Ani
oplocený pozemek neodradil zatím
neznámého pachatele, který na něj
vnikl v blíže neurčeném období od
27. dubna do 2. května, a navíc
se tam vloupal do stavební buňky
a kovového kontejneru. Majiteli
ukradl elektrosvářečku, vrtací kladiva, vrtačky a další věci za osmdesát tisíc korun.

80 000

Kriminalisté po drzém chmatákovi
samozřejmě pátrají, a pokud se jim
ho podaří zjistit, zloději hrozí před
soudem až dvouletý trest odnětí
svobody za trestný čin krádeže. Policisté zároveň dodávají, že zákon
pamatuje i na propadnutí věci či
zákaz činnosti pro pachatele.

nout, tak je potřeba ho pořádně opravit
a využít. Podle mého názoru by bylo
velice reprezentativní, kdyby na zámku
sídlil primátor, jeho náměstci a vůbec
celá rada města. V republice není žádné
město, kde by konšelé sídlili na zámku,“
uvedlsvůj senprostějovskýradníMilošek
Sklenička. Jak jsme zjistili, k jeho návrhu
se zatím deset z jedenácti radních staví
velice kladně. Proti je jedině náměstkyně
Miládka Bitva u Sokolova. „Nikdy jsem
netoužila být zámeckou paní. Ostatně
to by také vyžadovalo nové alespoň renesanční šaty a já nemám co na sebe,“
uvedla Miládka Bitva u Sokolova.
Podle zjištění Agentury Hóser by měli

prostějovští radní sídlit na ptenském
zámku navždy a bez ohledu na to,
kdo bude ve vedení města. „Jakmile
v září vyhrajeme komunální volby
a já budu primátorem, klidně budu
Prostějov řídit ze Ptení,“ nechal se slyšet Pjotr Kapoun od Pirátů.
Stavební ouřad před pár dny vypočítal, že ptenský zámek by se musel pro
účely sídla rady města rekonstruovat za půl miliardy korun. Z tohoto
důvodu by se odložila oprava prostějovského kulturáku.
Za agenturu Hóser Majkl

300 000 000

Až tři sta milionů korun zaplatí radnice za dodávky elektrické energie
a plynu v letech 2023 a 2024. Je to až
šestkrát víc než doposud!
=$8-$/$1É6

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. července 2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 17 let, měří
mezi 178 až 182 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

Foto: internet

JANA PAULOVÁ
Režisérka a představitelka hlavní
role v jedné osobě excelovala minulé
pondělí v Městském divadle v Prostějově ve hře Lady Oscar.
=$6/(&+/,-60(

„JE TO PŘES
ČÁRU A ZA
HRANICÍ ETIKY!“
Prostějovští radní se jednoznačně
shodli nad nevhodným maturitním
tablem Střední školy veřejnoprávní

POÈASÍ
v regionu
Pondìlí

15/7 °C

¶WHUÙ

19/7 °C

Støeda

21/8 °C

Ètvrtek

22/9 °C

Pátek

23/9 °C

Sobota

24/9 °C

Nedìle

25/10 °C

Ctibor
Blažena
Svatava

ROMAN KONFÁL
se narodil 30. prosince 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 6. ledna 2016. Jeho
zdánlivé stáří je okolo 33 let, měří asi 185
centimetrů, má střední postavu a hnědé
rovné vlasy.

Pankrác
Servác
Bonifác

Žofie
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Tak tohle se slušně řečeno hodně nepovedlo! V posledních dnech zaplavila centrum Prostějova maturitní tabla středoškoláků umístěná ve výlohách různých prodejen. Ovšem to od
studentů 4.B Střední školy veřejnoprávní TRIVIS vzbudilo velmi
záporné emoce nejen u obyčejných lidí procházejících okolo
drogerie naproti Zlaté brány. Fotografie na tablu vyvolaly ostrou
kritiku i primátora města.

pro Večerník

Michal
KADLEC
Co tedy vlastně vzbudilo tak negativní
rozruch u prostějovské veřejnosti? Ještě
ve středu bylo ve výloze drogerie naproti
Zlaté brány k vidění tablo se studenty 4.B
Střední školy veřejnoprávní TRIVIS, kteří na fotografiích pózovali ve vojenských
mundúrech v různých pozicích a většinou se zbraněmi v rukách. Jako velmi
nevhodné a až nechutné označili svědci

hlavně dva snímky. Na jednom z nich si
student přikládá pistoli k hlavě a snad
tím hodlá demonstrovat sebevraždu.
Na druhém je pak další z hochů ve vojenském převleku a v plynové masce
střílí jiného „vojáka“, který je přivázán
ke stromu!
„Je to nechutné a není to normální,“ komentoval předložené snímky během
středeční tiskové konference rady města
prostějovský primátor František Jura.
„Naprosto za hranicí etiky,“ přidal náměstek Jiří Rozehnal. „Je to přes čáru,“
souhlasně pokývl hlavou náměstek Jan
Krchňavý, který má školství v Prostějově v gesci. A podobně se vyjádřila i další

3MSRîÜ
v

Jak Večerník
ve čtvrtek zjistil, nechutné fotografie z výlohy drogerie
skutečně zmizely. „Ano, fotografie z tabla
jsme nechali odstranit. Studenti to tablo
pojali jako recesi či jakési umělecké dílo.
Zřejmě podcenili události současné
doby, ale nemysleli tím nic zlého. Chtěli
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šokovat, ale nedomysleli to. Souhlasím sboru, v armádě či ve státní správě. O to
s tím, že podobné snímky a navíc na víc jejich nápad s nechutným tablem
maturitním tablu jsou dnes naprosto ne- zaráží...
vhodnéajižjsmetonapravili,“sdělilanám
Anna Zedníková, ředitelka Střední školy
veřejnoprávní TRIVIS v Prostějově.
Chyba tedy byla napravena, ovšem i tak
zůstává v myslích prostějovské veřejnosti
hořká pachuť. Uvedená střední škola
totiž připravuje mladé lidí na výkony
povolání v oblasti bezpečnostně-právní
pomoci, na práci u policie, hasičského

Hledá se

dvanáctiletá
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Ucpali odtok, z ochrany stromů si udělali lavičky...
PROSTĚJOV Tato zpráva se rozletěla do světa už minulé pondělí
ráno, kdy ji prostějovští radní zveřejnili na internetových stránkách
magistrátu. Během předminulého víkendu řádili v okolí právě
rekonstruovaného pivovarského
rybníčku vandalové. O jejich činu
se pak debatovalo také na tiskové
konferenci rady města, která proběhla ve středu odpoledne.
„Někdy přemýšlím o tom, jaká je to
škoda, že už neexistují středověké
tresty. Za podobné činy se dřív uřezávaly ruce,“ posteskla si například
Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
O co vlastně šlo? Během předmi-

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Minulý týden jsme si připomněli
77. výročí osvobození naší vlasti od
nacistického útlaku. Při této události
jsem během pietního aktu na prostějovském hřbitově připomněl památku obětí tohoto strašlivého konfliktu.
Vzpomněl jsem na občany povražděné kvůli svému původu a náboženství.
Vyzdvihl jsem hrdinství lidí zapojených do odboje, například členů
Sokola. Uctil jsem památku občanů
Prostějova, kteří bojovali a umírali
na světových bojištích. A v neposlední řadě jsem připomněl vojáky, kteří
položili život při osvobozování Prostějova a Prostějovska. Přelom dubna
a května 1945 byl v našem regionu
spojen se silnými boji a i v posledních
dnech války u nás umírali lidé za naši
svobodu. Všem patří naše úcta a naše
vděčné vzpomínky.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

nulého víkendu došlo na staveništi
okolo pivovarského rybníčku ke
značným škodám. „Neznámí vandalové ucpali odtok vrahovického
rybníčku, čímž došlo k jeho opětovnému zavodnění. Dále došlo k po-

škození ochrany stromů, ze kterého
si nepřizpůsobivá mládež udělala
posezení. Polystyrenové díly někdo
vytrhal z dřevěné ohrádky a vyrobil
si z nich lavičky,“ uvedl další z primátorových náměstků Jiří Rozehnal.

8CPFCNQXÆWERCNKQFVQMT[DPÊéMWMVGTÚUGVCM\¾J[
QR÷V\CXQFPKN (QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Náměstkyně Rašková:

„Za podobné činy

se dřív uřezávaly ruce!“
4CWDÊąKRCMX[VTJCNKQFUVTQOčRQN[UV[TGPQXQWQEJTCPWCX[TQDKNKUKNCXKéM[
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Večerník zajímalo, zda se dá vůbec podobným vandalským činům předcházet? „Po dohodě s ředitelem městské policie sem budou
mnohem častěji vysílány hlídky
strážníků. Nejedná se totiž o první
případ vandalského činu v této lokalitě. O kousek dál u myší díry už ně-

PUTIN JE ...

kdo za poslední rok čtyřikrát rozbil
zrcadlo v nebezpečné zatáčce. Strážníci zde nemohou být samozřejmě
pořád, ale jednal jsem také s majitelem občerstvení u pivovarského
rybníčku, který slíbil, že dohlédne
na své hosty a bude sledovat okolí,“
nastínil plány Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Uplynulý pátek odpoledne zveřejnili prostějovští
policisté pátrací relaci po stále
dvanáctileté dívence z Prostějovska. Není známo, proč se Sára
Polhošová dostala na seznam hledaných osob, policisté ale žádají
veřejnost o pomoc.
Sára Polhošová se narodila
19. června 2009 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov.
„Její zdánlivé stáří je osmnáct let
a hledaná měří 160 centimetrů.
Má hubenou postavu, hnědé oči
a černé rovné vlasy,“ uvedl k popisu hledané dívky Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Pokud jste dívenku někde viděli,
nebo je vám známo místo jejího
současného pobytu, uvědomte
policisty prostřednictvím linky
158.
(mik)

Foto: Josef Popelka

PĚNČÍN To by podepsala spousta lidí. Brutální ruská invaze na Ukrajinu dirigovaná„neodvolatelným“ ruským prezidentem vzbudila odpor celého civilizovaného světa. Každý z nás se s ní musel
vyrovnat po svém. Svůj názor na ni jednoznačně vyjádřil také zemědělec hospodařící na poli
u Pěnčína. Obří nápis PUTIN IS doplnil symbolem pánského přirození! V předchozích týdnech byl
lépe vidět, nyní už zůstává sotva čitelný, ale všichni víme, co tím chtěl básník říci...
(mls)

22050610805

PŮVODNÍ
zpravodajství

náměstkyně Milada Sokolová. „Budu
slušná, i když bych radši volila jiná slova.
Ty fotografie jsou naprosto nevhodné,
obzvláště v dnešní době,“ podotkla žena,
jejíž kolegyně Alena Rašková se chystala na nechutné tablo upozornit vedení
střední školy. „Řeknu ředitelce, ať to tablo
okamžitě sundají!“
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STARÉHO

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

*DVWURYÅ1HWXåLOFH´RSěWRWHYőHOR Projekt CBA v Konici finišuje,
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Grand

KONICE Tak už se to blíží! Do
konce května by měla být dokončena projektová dokumentace na
výstavbu polyfunkčního domu v
Konici. Bezprostředně poté chce
investor požádat o stavební povolení. V přízemí objektu bude
fungovat prodejna CBA, nahoře
se pak počítá s deseti byty, součástí projektu je i parkoviště. Z
Prostějovska tak zmizí jeden velký STÍN MINULOSTI posledních let.
Rozlehlý objekt by měl vyrůst na
místě zchátralých budov bývalé
Kožetvorby a Hygie v dolní části
hlavního náměstí v Konici. Historie
Kožetvorby v Konici se začala psát
v roce 1934. Vznikla v objektu bý-

2TQFGLPCNCJčFGMLGFGUÊVM[NGVPGFÊNPQWUQWé¾UVÊ0GVWwKNQX[WNKEG

PROSTĚJOV Jídelnu Gastro
v Netušilově ulici znal snad každý obyvatel Prostějova. Mezi
lidmi byla oblíbená zejména
díky velkým porcím za přijatelné ceny. Provozovna fungovala
v prostorách, které ke stejnému
účelu sloužily už řadu let před
rokem 1989 a dobovou atmosféru si uchovávala až do svého
uzavření, k němuž došlo v polovině loňského května. Téměř

Napsáno
SĊHG

7. 5. 2012

přesně po roce prodejna opět
otevřela pod novým názvem.
Stal se z ní Grand.
Grilované kuře, pečené brambory,
smažený řízek i sýr, dršťková a gulášová polévka, zeleninové saláty. Tak
to je zhruba ukázka nabídky nově
otevřeného občerstvení Grand, které právě dnes, tj. v pondělí 9. května,
otevírá zrekonstruovanou jídelnu
v Netušilově ulici v Prostějově.
Předchozí provozovatel zde působil

valého zájezdního hostince, kam na
pivo chodil i proslulý konický rodák
„strýc Pepin“ známý z knihy Bohumila Hrabala Postřižiny.
Kožetvorba coby družstvo invalidů
svoji produkci zaměřovala na obuv.
Svého času se jednalo o jednoho z
největších zaměstnavatelů ve městě. V roce 2001 se společnost kvůli
četným dluhům dostala do konkurzu. Od té doby rozlehlý objekt v
dolní části konického náměstí chátral. Dlouholetý soukromý vlastník
se o zdemolované objekty stojící
v samém centru Konice absolutně
nestaral. Nakonec se do celé záležitosti vložilo město, které je odkoupilo za 3,3 milionu. Zanedlouho je
i s pozemky za 4,4 milionu prodalo.

Přede dvěma lety byla zbourána
Kožetvorba i přilehlá Hygie. Od
té doby volný prostor vyhlíží nové
využití. „Projektová dokumentace
na výstavbu polyfunkčního domu
by měla být dokončena do konce
května, ihned po jejím dokončení
budeme žádat o stavební povolení.
Oproti plánům projekt zatím doznal pouze kosmetických změn,“
potvrdil Večerníku předseda družstva CBA CZ Roman Mazák, kterého jsme se zeptali, zda lze odkrýt
plánovaný termín zahájení výstavby? „Zatím ne. Záležet bude na
vydání stavebního povolení a také
na tom, jak dopadne plánovaný archeologický průzkum,“ zareagoval.
(mls)

$ÚXCN¾-QåGVXQTDCD[NCPCMQPKEMÆOP¾O÷UVÊ\DQWT¾PCRąGF\JTWDCFX÷OCNGV[
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dlouhých 14 let. Za jeho koncem
stála koronavirová pandemie a vše,
co s ní souviselo. Původně se počítalo s tím, že nový nájemce prodejnu
otevře již na začátku září loňského
roku. Termín však bylo kvůli náročné proměně nezbytné posunout. Po
kompletních opravách působí interiér čistě a moderně, zároveň se však
podařilo zachovat nadčasový duch
jídelny, která na stejném místě funguje již mnoho desítek let. (mls)

Aféra okolo radarů může být uměle vytvořená
Tuto informaci si schováváme už přes
rok. Nyní ji můžeme veřejnosti naznačit.
Vedení radnice totiž potvrdilo, že měření
rychlosti pomocí stacionárních radarů
může být obnoveno dokonce s jinou firmou než s Czech radarem! A právě o to
také podle našich informací od prvopočátku šlo... Ministerstvo dopravy i Úřad
na ochranu osobních dat daly městu Prostějov před časem vědět, že nic protizákonného na měření nebylo. Tudíž vypnutí radarů bylo pouhou fraškou! Šlo snad
někomu o to poškodit Czech radar a „přihrát kšeft“ někomu jinému? A komu?!
Nyní se tedy nabízí logická otázka. Proč
byly dva roky radary vypnuté a proč se
neměřila rychlost, když, jak se nakonec
ukázalo, bylo všechno v pořádku? „To je
úplně jednoduché, protože jsme očekávali

stanovisko Ministerstva dopravy a nemohli
jsme se dočkat. Přišlo až teprve nedávno.
Za druhé nyní musíme rozhodnout, s kým
do nového měření rychlosti půjdeme. Určitou nabídku máme od stávajícího majitele
stacionárních radarů, tedy od společnosti
Czech radar. Budeme o ní jednat. Podle
mého názoru by rada města o tom měla
rozhodnout co nejdříve. Půjde o to, kdy,
v jaké podobě a se kterým partnerem radary opět spustíme,“ řekl exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
Z jeho slov tedy jasně vyplývá, že město
nemusí spolupracovat s firmou Czech radar, které ostatně před časem vypovědělo
smlouvu. Podle prvního muže našeho
magistrátu by měly být radary v provozu
velmi brzy. Co se týká výměny firmy, která
se bude podílet na měření rychlosti v Pros-

tějově, primátor odpověděl na naši přímou
otázku. „Ano, máme jednu takovou zmínku, že by to mohla být jiná firma. Bude ale
pochopitelně záležet na radě města, jak
rozhodne. Ať už to bude s Czech radarem,
nebo s někým jiným, budeme každopádně
tvrdě jednat o podmínkách smlouvy. Ta by
měla být vylepšená ve prospěch města,“
řekl Miroslav Pišťák. „Myslím si, že v měření rychlosti nám nic nebrání, protože se
jasně prokázalo, že jsme nepochybili. Jednou z variant řešení je obnovení spolupráce
a smlouvy s Czech radarem. Ale říkám, je
to jen jedna z variant,“ podotkl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora. Uvidíme, co se
stane v nejbližší budoucnosti. Věříme, že
pokud se na měření rychlosti v Prostějově
bude podílet nová firma, podaří se nám
prokázat i to, kdo za celou aférou stojí.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Bylo jich jedenáct, ovšem činnost stacionárních radarů na
měření rychlosti musela být v roce 2010 v Prostějově ukončena. O dva roky později pak, jak je z výše uvedeného „historického“ článku zřejmé, kolovaly nejen po radnici různé
fámy, proč k tomu muselo dojít a zda nejde o konkurenční
boj firem. Nic takového se ovšem nestalo a také na radnici si nakonec museli přiznat pravdu, že měření rychlosti
vozidel nebylo v té době podloženo platnou legislativou.
Největším problémem bylo, že do osobních dat přestupců
mohla nahlížet soukromá firma Czech radar a mohla tak
s nimi manipulovat. Paradoxní situace nastala i v tom, že
zatímco v roce 2012 radní předpokládali brzké obnovení
měření rychlosti, na radary v činnosti jsme v Prostějově čekali dlouhých devět let...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Sušilova ulice

21012110055

Lidická ulice

22042910784
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Milovnice kávy

Na dobrý šálek kávy dostala ve
čtvrtek 5. května chuť šestadvacetiletá žena, a tak se vydala do
obchodu na nákup svého oblíbeného nápoje. Na prodejní ploše
si vybrala tři druhy balení kávy od
jedné značky a místo do nákupního košíku je vložila rovnou do
připraveného batohu. Nepoctivé počínání ženy viděla pozorná
ochranka obchodu, která ji po
projití pokladní zónou bez zaplacení zastavila. Strážníci zjistili, že
hodnota odcizené kávy dosáhla
částky 1 107 korun. Žena odešla
z obchodu bez kávy, a navíc bude
vysvětlovat své jednání u správního orgánu pro podezření z přestupku proti majetku..

3259$/<6(1$3591Ì+20É-( .521,.$
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PROSTĚJOV Měl to být den, který byl jako stvořený pro lásky čas...
Jenže první máj pochopily dvě
ženy z Prostějova úplně obráceně.
Na ulici se pohádaly tak, že už byl
jen krůček k fyzickému napadení.
Neobvyklý incident nakonec museli uklidňovat strážníci městské
policie, kteří dvě fúrie museli od
sebe odtrhnout. Tu starší teď čeká
„pohovor“ u správního orgánu,
který jí může udělit pokutu za přestupek proti občanskému soužití.

Michal KADLEC
„Strážníci chvíli po obědě v neděli prvního května řešili konflikt
dvou žen, které si vjely do vlasů.
Čtyřiapadesátiletá dáma nejprve slovně a poté i fyzicky napadla
sedmatřicetiletou sokyni,“ konstatoval na úvod Petr Zapletal,

Strážníci uklidňovali fúrie, které si vjely do vlasů

vrchní inspektor Oddělení prevence Městská policie Prostějov.
Jak dále vyplynulo, ke konfliktu mezi
dotyčnými došlo kvůli urážkám.
„Mladší z dvojice žen procházela
kolem skupinky osob sedících na
lavičce a slyšela neslušné výrazy, které se jí osobně dotýkaly. Reagovala
úplně stejným způsobem a z místa
odcházela. Bez předchozího varování k ní ovšem vzápětí přistoupila starší žena a fyzicky ji napadla.
Z incidentu si odnesla oděrku na
rtu a drobné šrámy v obličeji. Nabídnuté lékařské ošetření odmítla
a hlídce uvedla, že v případě potře- &X÷åGP[UGFQUGDGPCWNKEKX2TQUV÷LQX÷RWUVKN[RQVÆEQLGFPCFTWJQW×FCLP÷
WTC\KNC1D÷WMNKFPKNKCåUVT¾åPÊEK
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
by vyhledá lékaře sama. Agresorka
se strážníkům k napadení přiznala syna,“ popsal zastupující tiskovou oznámen pro podezření z přestupa uvedla, že chtěla potrestat napa- mluvčí prostějovských strážníků ku proti občanskému soužití přídenou ženu za slovní urážku svého s dodatkem, že celý případ byl slušnému správnímu orgánu.

Polonahý napadl muže

(QVQ/22TQUV÷LQX

Přistihli nezletilou
Slečna mladší patnácti let navštívila v úterý 3. května v odpoledních
hodinách obchod s oblečením
v centru města. Na prodejně si
vybrala módní tričko, které se jí
velice zalíbilo. Nezvolila ale čestný
způsob nakupování a zboží ukryla
do tašky. Pozornost na sebe upoutala, když se pokusila z obchodu
odejít bez zaplacení. Prozradily ji
bezpečnostní rámy, které spustily
alarm. Přivolaná hlídka zjistila odcizené oblečení v celkové hodnotě
299 korun. Strážníci vyrozuměli
o celé události rodiče, kterým dívku předali. Přestupkové jednání
proti majetku bylo oznámeno příslušným orgánům..

Najedl se, ale nezaplatil

22032520523

Do restaurace v blízkosti centra
města se ve středu 4. května přišel
najíst a napít devětadvacetiletý
muž. Jako každý jiný zákazník usedl ke stolu a objednával si z jídelního lístku, co hrdlo ráčilo. Problém
nastal, když přišla chvíle na zaplacení útraty. Peníze totiž zákazník údajně neměl... Na místo tak
byla personálem přivolána hlídka
městské policie, která zjistila, že
muž zkonzumoval jídlo a nápoje
v celkové hodnotě 1 069 korun.
Neplatič strážníkům při podání
vysvětlení uvedl, že vstupoval do
restaurace s úmyslem nezaplatit za
účet. Neměl u sebe žádnou finanční hotovost nebo platební kartu
a jiným bezhotovostním způsobem zaplatit také nedokázal. Svým
jednáním je podezřelý z přestupku
proti majetku a své chování bude
vysvětlovat u správního orgánu. .
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PROSTĚJOV Další případ fyzického napadení řešili strážníci prostějovské městské policie
v Kostelecké ulici. Na incident
upozornili svědci, kteří ihned
zavolali na tísňovou linku 156.
Hlídka dopadla polonahého výtržníka na místním nádraží. Ten
se k napadení jiného muže přiznal i včetně toho, že na ulici rozbil skleněnou láhev.

Strážníci vyjížděli ve čtvrtek 5. května po čtrnácté hodině do ulice Kostelecká prověřit oznámení o opilém
muži, který se měl vysvlékat, a navíc
rozbít skleněnou láhev. „Po příjezdu na místo hlídka také zjistila, že
došlo k fyzickému napadení. Agresor po útoku z místa ihned odešel
neznámo kam,“ uvedl Petr Zapletal,
vrchní inspektor Oddělení prevence Městská policie Prostějov.

Bez řidičáku
a zfetovaný
Ve středu 4. května odpoledne
zastavila a kontrolovala policejní hlídka v Prostějově na
Husově náměstí osobní motorové vozidlo Škoda Superb
s padesátiletým řidičem. Při
kontrole policisté zjistili, že
muž za volantem nemá příslušné řidičské oprávnění. Provedli u něj dechovou zkoušku,
která měla negativní výsledek.
Pozitivně však vyšel orientační test na omamné a psychotropní látky, a to na amfetamin/metamfetamin. Hlídka
mu další jízdu zakázala. Na
výzvu policistů se řidič dobrovolně podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.
Po zadokumentování bude věc
postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
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Strážníci však získali od svědků
popis útočníka, po
kterém začali pátrat.
„Výtržníka se podařilo
hlídce dohledat na místním vlakovém nádraží. Čtyřiadvacetiletý
muž se při podání vysvětlení ke
všem činům přiznal a uvedl, že
opravdu fyzicky napadl jiného
muže. Všechny zjištěné skuteč-

nosti byly oznámeny Policii ČR,
která si celou událost převzala
k dalšímu šetření,“ dodal zastupující tiskový mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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Lukáš Leinweber odcházel od zlínského soudu

PROSTĚJOV Tak už to má
spočítané. Na první pohled
úspěšný mladý muž čile obchodující s ojetými auty, ve
skutečnosti podvodník, který minimálně 160 lidí obral
o bezmála 80 milionů korun.
Lukáš Leinweber v Prostějově
ještě stihl oslavit své 26. narozeniny, týden nato však zcela
zmizel. Po třech letech na útěku byl zadržen dálniční policií v Německu. Po přesunu
zpět do ČR jej ve Zlíně čekal
soud. Ten jej koncem dubna
poslal na 7,5 roku do vězení.
Poškození se však svých peněz s největší pravděpodobností nikdy nedočkají.

s trestem na 7,5 roku
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Devětadvacetiletý podvodník Lukáš Leinweber se
z Prostějova vypařil i s pořádným balíkem peněz.
Ještě předtím se zhruba dva roky vydával za podnikatele dovážejícího ze zahraničí auta za výhodných
podmínek. Některým ze zájemců vůz skutečně dodal, čímž si získal důvěru dalších. Od určité doby mu
však muselo být jasné, že vybírá zálohy na něco, co
lidé v životě neuvidí. Tlak na něj přitom sílil, výmluvy
mu docházely a o jeho počínání se stále intenzivněji
zajímala policie.
Leinweber na to vše reagoval útěkem. V polovině
července 2018 odešel z domu a už se nikomu včetně
své rodiny neozval… Až loni v létě na něj narazila hlídka na dálnici v Německu. Na konci září byl vydán zpět
do vlasti, kde byl obviněn z podvodu. Soud jej následně
poslal do vazby.
Na konci dubna se postavil před senát Krajského soudu
ve Zlíně. Obžalován byl z toho, že v letech 2016 až 2018
vybral od 160 lidí zálohy na auta, která jim nikdy neměl
v úmyslu dodat. Nejčastěji sliboval prodej škodovek,
BMW, mercedesů či fordů. Vozy měl dodat nejpozději
do čtyř měsíců od zaplacení. Ale k tomu se již neměl. To
vše činil, přestože byl v minulosti za podvod už odsouzený k podmínce.
Lukáš Leinweber si musel po svém zadržení být vědom
toho, že prostě „spadla klec“. S tím předstoupil i před
soud, kde se v plném rozsahu bez vytáček doznal. „Lituji
svého jednání. Chtěl bych se omluvit všem poškozeným,“ vyjádřil se.
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I díky tomu mu státní zástupkyně snížila navrhovaný
trest z deseti na osm let vězení. Senát jej nakonec do
vězení poslal na sedm a půl roku, kromě toho odcházel s povinností uhradit způsobenou škodu. To pro něj
však bude krajně obtížné. Z hlavního líčení vyplynulo, že
policistům se u něj nepodařilo zajistit větší obnos peněz.
Leinweber tak přijde pouze o dva „své“ automobily.
Kde peníze skončily, není zcela jasné. Jisté je, že mnoho
z nich stihl utratit sám Leinweber. V případu však figurují i další tři lidé, kteří mu s podvody pomáhali a za to
byli náležitě odměněni. Na ně čeká obžaloba u zlínského
okresního soudu.
Rozsudek s Lukášem Leinweberem je již pravomocný.
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galerie
miminek na www.vecernikpv.cz
VítejteČinnost
na svìtì
městské
policie

stojí radniční kasu
BLAHOPØEJEME!!!
Všem novorozeňátkům
a jejich pyšným rodičům
přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem,
zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na světě, děťátka!

„Věkový průměr strážníků je 50 let, musí dojít
Patrik KUČERA
Tobiáš ULŠMÍD
k omlazení,“ uvědomuje
3. 5. 2022 | 51 cm | 3,60si
kgšéf Libor
5. 5. 2022 |Šebestík
54 cm | 4,10 kg

Aneta THONOVÁ
1. 5. 2022 | 53 cm | 4,35 kg
Brodek u Konice

Prostějov

Z NE
NEM
MOCNICE ...

zve do kina na

+JQJMJU@I>@N@U?M<QJOIÁHDJ=OÁÜ@HD

=P?JPCGÁ?<OIJQ½DIFP=µOJMT

Cy

0QXÆKPMWD¾VQT[X0GOQEPKEK#)'.2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Nepřetržité sledování, ale i optimální prostředí a moderní péči
zajistí novorozeným miminkům
v Nemocnici AGEL Prostějov
dvojice nových inkubátorů Babyleo. Určeny jsou zejména miminkům nemocným nebo předčasně narozeným, poslouží ale
i těm, která se po porodu hůře
adaptují. Ročně by je v prostějovském špitále mohlo využít
přes 400 novorozenců.
Novou investicí na dětském oddělení Nemocnice AGEL Prostějov je dvojice inkubátorů Babyleo
TN500, které jsou schopné samoregulace v oblasti udržení teploty,
vlhkosti či množství kyslíku. Mimo
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to disponují monitory základních
životních funkcí jako je dech, puls či
saturace krve, a jsou funkčně navrženy tak, aby byla manipulace i přístup
k miminku co nejjednodušší.
„Inkubátory nepřetržitě sledují
dech, puls i saturaci krve u novorozence a zároveň mu nepřetržitě zajišťují stabilní teplotu, umí
udržet nastavenou vlhkost, nebo
například zvolené množství kyslíku,“ prozrazuje Lenka Šigutová,
primářka dětského oddělení Nemocnice AGEL Prostějov, s tím, že
inkubátor je určen k ošetřování novorozenců, včetně nedonošených
dětí s nízkou porodní hmotností.
Výhodou nových inkubátorů je
kromě plejády funkcí také jednoduché ovládání, přehledný digitál-

ní panel i přítomnost alarmů, které
hlídají všechny důležité parametry.
Díky tomu je riziko vzniku váž-ných zdravotních obtíží u miminka zcela minimální.
Využití inkubátorů v nemocnici
by přitom mělo být poměrně intenzivní. Posloužit by mohla alespoň krátkodobě až polovině zde
narozených dětí. „Předpokládám,
že ročně by inkubátory mohlo využít dlouhodoběji zhruba třicet
nedonošených nebo nemocných
dětí a krátkodobě přibližně čtyři sta
těch, které mají zhoršenou poporodní adaptaci,“ odhaduje Šigutová
s tím, že mezi typické poporodní
obtíže novorozenců patří například
obtíže s dýcháním, infekce, nízká
váha či prodloužená adaptace.
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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel) Představení všech zdravotnických profesí, praktické ukázky práce zdravotníků
i informace o možnostech studia zdravotnických
oborů – to je jen část programu, který čeká na
všechny zájemce tuto středu 11. května na události spolupořádané Nemocnicí AGEL Prostějov
a magistrátem města Prostějov. Akce s názvem Den
ošetřovatelství proběhne v prostějovském kině Metro 70 a jsou na ni zváni všichni zájemci o tematiku
práce ve zdravotnictví.
„Tuto akci jsme se rozhodli uspořádat k příležitosti Dne
ošetřovatelství, který oslavíme 12. května. V rámci programu budeme příchozím prezentovat různé zdravotnické profese, které jsou pro chod nemocnice stěžejní,
přesto o nich mnohdy lidé nevědí, nebo vlastně netuší,
co jejich práce obnáší. Zároveň věříme, že se nám pomocí této akce podaří lidem práci zdravotníků přiblížit
a ukázat jim, že z bílých plášťů není potřeba mít obavy,“
prozrazuje Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice
AGEL Prostějov.

Na akci v kině Metro 70 budou za Nemocnici AGEL
Prostějov představovány například dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeut či ergoterapeuti. Zároveň ale nebude chybět například možnost vyšetření mateřských
znamének, nácvik resuscitace, trénink správné hygieny
rukou nebo ukázky tejpování.
„V rámci akce budeme také informovat zájemce o možnostech zaměstnání v naší nemocnici i obecně o možnostech studia ve zdravotnictví. Dostatek zdravotního
personálu je pro každého z nás stěžejní, protože nikdy
nevíme, kdy budeme péči zdravotníků potřebovat.
Ostatně, uplynulé dva roky důležitost tohoto povolání
jasně prokázaly. Věříme tedy, že bychom pomocí této
akce mohli oslovit případné zájemce o práci u nás,“ poznamenala Jouklová.
Akce Den ošetřovatelství proběhne ve středu
11. května od 10.00 do 16.00 hodin v prostějovském kině Metro 70 na ulici Školní 3694/1. Zváni
jsou zájemci z řad široké veřejnosti, dospělí i studenti. Vstup na akci je zdarma.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

NAPOLEONKA
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Pojďme nyní k organizačním záležitostem. Vedení městské policie už dlouhodobě trápí vysoký věkový průměr stávajících strážníků, a jak už předchůdce
současného ředitele Šebestíka Jan Nagy
Večerníku potvrdil, mladí se do služby
příliš nehrnou a výběrová řízení končí
často fiaskem.
„V současné době je průměrná doba
zaměstnání u prostějovské městské policie dvacet let. Aktuální věkový průměr
je téměř padesát roků. Jedná se tedy
o zkušené pracovníky a personální stav
je stabilizován. Výhledově v horizontu
pěti až deseti let však dojde ke zvýšení
věku strážníků, kteří musí zajišťovat běžné úkoly ve výkonu služby a s ohledem
na neuropsychickou i fyzickou zátěž organizmu ve výkonu služby může nastat
personální problém, zejména s odchody
strážníků na penzi,“ konstatuje známou
skutečnost také Libor Šebestík.
V únoru loňského roku byla schválena
nová organizační struktura Městské
policie Prostějov z důvodu nových
úkolů, které je nezbytné zajišťovat.
„Například měření rychlosti, zpracování
dokumentace a tak dále. Na pozici strážník je ze zákona vyžadováno střední vzdělání s maturitou, což u nás všichni splňují.
Devět strážníků má dokonce vysokoškolské vzdělání, další dva vyšší odborné.
V současné době se šedesáti strážníky
zajišťujeme nepřetržitý provoz, přičemž
nám trvale chybí devět strážníků,“ konstatoval ředitel Městské policie Prostějov.

PROSTĚJOV Šachy s budovou místního nádraží v Prostějově by už také vydaly na pořádnou velmistrovskou partii
plnou zvratů a změn. Správa železnic
jako majitel původně hodlala stařičkou
nemovitost zbourat, pak ji nabídnout
soukromému podnikateli a záhy také
do správy města. Poslední dohoda
mezi magistrátem a Správou železnic
zněla, že právě SŽ budovu místního
nádraží mezi roky 2025 a 2027 sama
nechá rekonstruovat, načež jako prvnímu zájemci ji nabídne Prostějovu ke
koupi k dalšímu využití. Ovšem nyní je
aktuálně zase všechno jinak...

Michal KADLEC
Tato dohoda je ale aktuálně u ledu! „Musíme si uvědomit, že Správa železnic je státní
organizací napojenou na státní rozpočet.
Takže plány, které měla ještě před rokem
v oblasti strategických investic v celém

Olomouckém kraji, jsou momentálně
opět přehodnocovány. Zatím platí to, že
v příštích letech se Správa železnic pustí
do kompletní rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově s možností vybudování
podjezdu pod železničním přejezdem ve
Vrahovické ulici. Co se týká rekonstrukce
místního nádraží, tak v tomto případě je
podle mých aktuálních informací v plánu
jen rekonstrukce nástupiště a kolejí. S tím
také souvisí vymístění veškerého technologického zařízení, které se přestěhuje do
nádražní budovy v Kostelci na Hané. A teď
to nejdůležitější, Správa železnic upustila
od plánu rekonstruovat budovu místního
nádraží. Stále ale platí, že ji nabídne městu
jako prvnímu. Ovšem ve stavu, v jakém se
nachází teď,“ shrnul novinky Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Na příštím vedení města pak bude, aby
rozhodlo o koupi výpravní budovy a rov-

PROSTĚJOV Zástupci vedení magistrátu na středeční tiskové konferenci rady města přiznali, že dosud
nemají vysoutěženou dodávku elektrické energie a plynu pro potřeby
města na léta 2023 až 2024. Dodavatelé totiž nabízejí přemrštěné
ceny, které se rovnají až šestinásobku toho, co platil úřad za rok 2021
a v letos. Stále tedy zůstává otázkou,
za jakou cenu město sežene dodavatele energie pro veřejná osvětlení,
magistrátní budovy, školy, mateřinky a podobně. „Čeká nás velký
problém,“ připustil František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějova.
Nový dodavatel elektrické energie
i plynu měl vzejít z elektronické auk-

ce, kterou město podstoupilo v dubnu
tohoto roku. „Ta ale bohužel dopadla
neúspěšně, protože námi požadovanou
cenu zvýšenou pouze koeficientem 1,3
nechtěl žádný z dodavatelů akceptovat.
V radě města jsme se tedy shodli na prodloužení lhůty pro zajištění dodavatelů
elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím vysoutěžení v e-aukci na
PXE burze Praha až do konce června tohoto roku,“ sdělil první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Z této aukce by měl vzejít dodavatel
pro centrální nákup elektrické energie a zemního plynu na roky 2023
a 2024, a to formou jednacího řízení
bez uveřejnění nákupem energií na
komoditní burze. „Pokud by se do tohoto nově stanoveného data nepodaři-
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Zmíněná úspora
může znamenat
redukci nevyužívaných linek
městské hromadné dopravy v Prostějově. „Za 245 tisíc korun
jsme vybrali firmu z Ostravy,
která pro město zpracuje odbornou dokumentaci. Ta má obsahovat technicko-ekonomickou analýzu, anavlýzu frekvence cestujících, hodnocení poměru
přepravní nabídky a poptávky, redukci
spojů v přepravních špičkách a během
běžného dne, návrh úprav tarifního
a odbavovacího systému a ekonomické
vyhodnocení,“ vysvětlila Rašková s tím,
že už v těchto dnech můžeme v Prostějově spatřit pracovníky firmy, jak
v jednotlivých autobusech a v různých
časech sledují počty cestujících. „Chceme podrobnou analýzu do konce září
tohoto roku, abychom případné změny
a korekce začlenili do jízdních řádů linek
MHD už od 1. ledna 2023,“ uzavřela náměstkyně primátora.
(mik)
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něž její nákladné rekonstrukci. A pochopitelně zbývá i to snad nejdůležitější, aby se
našlo budoucí využití. „Nějaké alternativy
už máme, jednáme s představiteli Policie
ČR i České pošty,“ prozradil Rozehnal.

&čOUNWåGDX1NQOQWEMÆWNKEKRTQLFG\¾UCFPÊTGMQPUVTWMEÊMCwPWRąGFPÊOPGEJCNQO÷UVQQFUVTCPKVWåXNQPKPCRQF\KOMXčNK
DG\FQOQXEčO
Foto: Michal Kadlec

Kašna zmizela s předstihem, kvůli bezdomovcům
jektu celkové rekonstrukce Domu
služeb v Olomoucké ulici. „Jistě si
pamatujete, že ještě vloni jsme uvažovali o tomto objektu jako sídle
Informačního hubu. Bohužel tento
naplánovaný projekt nám vzhledem
k neúspěšným jednáním o dotacích
nevyšel. Rozhodli jsme se proto připravit obecnou rekonstrukci těchto
prostor s ohledem na další budoucí
využití, které se má držet ve stávajícím režimu. Tato budova už nutně
potřebuje za ty roky investiční zásahy,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek prostějovského primátora, který má na starost stavební
investice ve městě.
Večerník se jej na tiskové konferenci
rady zeptal, zda už má vedení města jasno o využití Domu služeb po
jeho rekonstrukci? „Jak už jsem po-

„Čeká nás velký problém,“ soudí primátor František Jura
lo dodavatele elektřiny nebo plynu získat, budeme hledat alternativní postup
a jinou strategii nákupu,“ dodal Pospíšil
s tím, že v současnosti dodavatelé energií nechtějí uzavírat nové kontrakty.
O tom, že ceny energií i vlivem války
na Ukrajině raketově stoupají nahoru,
vědí i běžní občané. „Žádný z velkých
hráčů na trhu, ať už je to ČEZ, nebo
Pražská plynárenská nechce v tuto
chvíli uzavírat žádné smlouvy s velkoodběrateli. Nikdo totiž neví, jak šíleným tempem se vyvinou ceny energií
v nejbližších týdnech a měsících. Jen
pro příklad, nedávno jsme dostavěli
klubovnu pro domamyslické hasiče
a trvalo nám tři měsíce, než jsme pro

tento objekt sehnali dodavatele plynu.
Nakonec se to povedlo, ale za šestinásobek ceny z loňského roku! Pokud by
se takto vyvíjely ceny energií dále, tak
město by pro léta 2023 a 2024 platilo
za elektřinu i plyn dohromady až 300
milionů korun! Dosud máme na roky
2021 a 2022 nasmlouvanou částku padesát milionů korun,“ vypočítal první
náměstek primátora. Upozornil také
na to, že současný dodavatel plynu
požaduje po městu Prostějov už navýšení ceny v roce 2022!
Turbulentní vývoj v oblasti dodávek elektřiny se totiž nevyhýbá ani městům, jako
je Prostějov. Současný dodavatel elektrické
energie společnost Pražská plynárenská

nedávno informovala o záměru navýšení
cen za odebrané dodávky v rámci již vysoutěžené veřejné zakázky na centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu pro
statutární město Prostějov za roky 2021
a 2022. „Město i jím zřizované organizace
mají fixní cenu na období do konce roku
2022. Dle stanoviska Pražské plynárenské
by se navýšení cen nemělo dotknout zákazníků právě s fixní cenou, což je náš případ. Kdyby Pražská plynárenská ukončila
svoji činnost, všechna naše odběrná místa
by přešla do režimu dodavatele poslední
instance. Zde můžeme zůstat po dobu šesti
měsíců. Aktuálně se ale ukončení činnosti
společnosti nepředpokládá,“ konstatoval
Jiří Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV Byl vybudován
v sedmdesátých letech minulého
století v takzvané akci „Z“. Od té
doby se na budovu Domu služeb
ani nesáhlo a podle toho tak tato
nemovitost v majetku města dnes
vypadá. Blýská se ovšem na lepší
časy, neboť radní schválili rozpočtové opatření na pořízení projektové dokumentace k celkové rekonstrukci. Večerník na podzim
loňského roku už zaznamenal, že
město s předstihem nechalo odstranit kašnu, která hyzdila vstup
do Domu služeb. „Rozhodli jsme
se tak učinit kvůli lidem bez domova,“ podotkl náměstek primátora
Jiří Rozehnal.
Prostějovští radní schválili minulé
úterý rozpočtové opatření v řádu
statisíců korun na vytvoření pro-

PROSTĚJOV Velmi často to přímo bije do
očí. Magistrát
ročně vydává
desítky milionů korun na zajištění městské
hromadné dopravy.
Naproti tomu ale na jednotlivých
linkách jezdí mnoho zcela prázdných autobusů nebo jen s minimálním počtem cestujících. Město
nyní vybralo speciální firmu, která
provádí sčítání cestujících.
Prostějovští radní na středeční tiskové
konferenci překvapili sdělením, že připravují pro současný dopravní model
městské hromadné dopravy změnu.
„Jde nám o její zefektivnění ve srovnání se současným stavem a také o návrh
úpravy dopravního řešení a jízdních
řádů vedoucích ke snížení nákladů
na její provoz o pět až deset procent,“
uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.

Město bude platit za energie až šestinásobek!
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Posílejte svá miminka
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Pokud již miminko na pokoji nezastihneme a máte zájem, aby snímek
miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu
miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha
při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak
zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme!
Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Radní nechali
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VÁŽENÍ RODIČE,

Prostějov
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dotkl, nehodláme nijak zásadně měnit stávající využití. Máme zde kulturní sál pro taneční kurzy, funguje
zde učňovské středisko a taky je zde
trafika a další dva obchůdky. To vše
zůstane zachováno,“ odpověděl Rozehnal s tím, že zareagoval i další dotaz Večerníku, proč už vloni na podzim zmizela kašna, která se nacházela
před Domem služeb v Olomoucké
ulici? „Nechali jsme ji odstranit, protože se dlouhodobě stávala předmětem vysedávání a polehávání různých
osob bez domova. Vyhověli jsme tak
rovněž četným stížnostem obyvatel celého sídliště. Nebylo opravdu
příjemné kolem těchto osob během
odpoledních a často i pozdních večerních hodin procházet,“ objasnil
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulých dnech
obdržel prostějovský magistrát od
provozovatele kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí,
který je podle tohoto spolku zabývajícího se ekologií v České republice na velice vysoké úrovni. Na toto
téma poskytl Večerníku krátký rozhovor první náměstek primátora
statutárního města Prostějova Jiří
Pospíšil (PéVéčko).

Michal KADLEC
yy Za co magistrát vlastně obdržel
tento významný certifikát?
„Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům, díky jejichž třídění se statutární
město Prostějov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o celkové hmotnosti 175,92 tuny. Na
každého obyvatele tak připadá 4,06
kilogramu vysloužilých spotřebičů
odevzdaných do sběrných dvorů.“
yy Proč je tento sběr i pro Prostějov tak významný?
„Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy

Jiřří Pospíšiil

a železné rudy a recyklací se pokryla
i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu. Konkrétní
přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.“
yy Co vlastně vyplývá
z osvědčení o podílu
města na zlepšení životního prostředí?
„Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2021 k úspoře produkce
CO2 o 2 069,86 tun. Víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? Přesně
797 kusů! Dále nebylo nutné vytěžit
103 135,85 litru ropy. Představte si,
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta například
na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1, a to 3 858krát. Došlo také k úspoře 1 061 701,10 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
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cyklus myčky nádobí 1 061 702 krát.
Podařilo se recyklovat 101 278,58
kilogramu železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 4 151 kusů nových
praček, a to bez nutnosti těžby železné
rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 3 568,63 kilogramu mědi, což by postačilo pro ražbu
634 424 jednoeurových mincí, nebo
4 331,15 kilogramu hliníku, který by
stačil na výrobu 288 744 plechovek
o objemu 0,33 litru.“
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Mateøinky èekají zápisy
Prostějov (red) – Po zápisech dětí do
prvních tříd základních škol čeká stejně
milá událost také prostějovské mateřské
školy. „Zápisy dětí do mateřinek se uskuteční ve středu 11. května v době od 8.00
do 17.00 hodin,“ upozornil Jan Krchňavý
(PéVéčko), náměstek primátora pro školství v Prostějově.

Rozhlas nenechá spát
Prostějov (mik) – S kuriózní stížností
se na magistrát obrátili občané sídliště
Západ v Prostějově. „V neděli 1. května
v pozdních večerních hodinách občané
ulice Belgická a okolí zažili dost hlasitý a nepříjemný zvuk z reproduktoru
městského rozhlasu umístěného na
lampě u restaurace Koliba. Teď, když se
vpovzdálí něco hlásí, tak to nejde slyšet,
protože tento rozhlas je asi trvale rozbitý. Prosím o zjednání nápravy, aby i zde
bylo slyšet hlášení a ne jen nepříjemný
zvuk, který nenechal občany v neděli
spát,“ uvedla obyvatelka Belgické ulice
v Prostějově. Úředníci magistrátu celou
situaci prověřili a přispěchali s okamžitým ujištěním o nápravě. „Momentálně
firma pracuje na výměně zařízení za jiné
a funkční,“ informovala referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.

=QDÄHQÉNROVHEOÉzÉ
Prostějov (red) – Také letos budou
strážníci městské policie pokračovat ve
značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA.
Tato preventivní akce má v Prostějově již
mnohaletou tradici a službu využívají
stovky občanů města ročně. „Pokračujeme v programu prevence kriminality
a tak během června a července tohoto
roku proběhne již šestá etapa značení
jízdních kol a dalších prostředků syntetickou DNA. První značení proběhne
od pondělí 6. června a tato služba je poskytována občanům Prostějova i okolních obcí zdarma,“ uvedl Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov.

„Věkový průměr strážníků je 50 let, musí dojít
k omlazení,“ uvědomuje si šéf Libor Šebestík
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pro Večerník

Michal
KADLEC
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Cyklostezky
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do
původního znění tohoto zákona byl
doplněn následující text. „V daném
místě a směru, ledaže by tím mohla
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“. Z celého prvního odstavce
novely zákona je tedy zřejmé, že užití
stezky pro chodce a cyklisty označené
dopravní značkou C9a (Stezka pro
chodce a cyklisty společná) a C10a
(Stezka pro chodce a cyklisty dělená) není pro cyklisty povinné vůbec
a v případě samostatné stezky pro cyklisty označené dopravní značkou C8a
(Stezka pro cyklisty), vyhrazeného
jízdního pruhu pro cyklisty a křižovatky s řízeným provozem, kde je zřízen
pruh pro cyklisty a vymezený prostor
pro cyklisty je užití těchto komunikací
pro cyklisty povinné pouze tehdy, že
by mohla být ohrožena bezpečnost
nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje podrobně mluvčí krajské policie s tím,
že důvodem nevyužití cyklostezky
může být špatný technický stav komunikace, velká obsazenost stezky
jinými účastníky nebo například
nevhodná trasa do místa cíle přes
odlehlé komunikace a podobně.
„Ještě bych chtěla doplnit, že nově
byl také změněn význam vodorovné
dopravní značky V1a (Podélná čára
souvislá), která se v minulosti nesměla při předjíždění cyklisty přejíždět.
V současnosti řidič jiného vozidla při
předjíždění cyklisty může tuto čáru
regulérně přejet za předpokladu,
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nouzového stavu covid-19 i v roce
2021 a oznamováním přestupkového
jednání správním orgánům. Poplatek
za odstranění ´botiček´ z vozidel byl
v roce 2021 vybrán v celkové výši 120
tisíc korun. Celková příjmová stránka rozpočtu městské policie byla tedy
naplněna na 2 383 400 korun, což je
158,90 % upraveného rozpočtu. Počet
nařízených odtahů vozidel, která tvořila
překážku silničního provozu, byl v roce
2021 proveden šestnáctkrát a za odtahy
bylo přestupci uhrazeno 18 900 korun.
Do příjmové stránky rozpočtu jsou zahrnuty i dotace prevence kriminality
a dotace na odměny strážníkům přijaté

PROSTĚJOV Městská policie Prostějov vznikla v září 1991 deozáznamů MKDS či modernizaci
a v první fázi k ní nastoupilo devět strážníků. Od té doby pultu centralizované ochrany městské
se ale mnohé změnilo, výkony služby si v průběhu dalších policie. Mimo uvedené dotace byly
ve druhé polovině roku 2021 získány
let vyžádaly daleko vyšší počty ochránců pořádku, kte- dotace od Ministerstva vnitra ČR na
ré se v současnosti zastavily na hranici rovných šedesáti. odměny pro strážníky ve výši 250 tisíc
Večerník se v aktuálním tématu týdne podívá na současnou korun v rámci řešení situace covid-19.
činnost městské policie, na její strukturu a rovněž na to, že Na příjmové části městské policie bylo
věkový průměr našich strážníků je 50 let. To není málo... Bez dále přijato v roce 2021 celkem 2 383
400 korun. Z toho na uložených blokozajímavosti nezůstává ani fakt, že fungování stojí radniční vých pokutách 796 tisíc korun, přičemž
pokladnu přes 52 milionů korun. O tom všem informoval plánovaná částka byla 1 050 000 korun.
na nedávém jednání zastupitelstva Libor Šebestík, ředitel Nenaplnění příjmové části na uložených pokutách je dáno pokračováním
Městské policie Prostějov.
PŮVODNÍ
personální a organizaèní zabezpeèení mp prostìjov
zpravodajství

Fungování městské policie není pro
radniční pokladnu zrovna dvakrát levná záležitost. „V roce 2021 hospodařila
se schváleným upraveným rozpočtem
52 016 000. Investiční a neinvestiční
prostředky na dotace byly přijaty v průběhu roku v celkové výši 1 034 900
korun na projekty situační prevence.
Například na digitalizaci městského
kamerového systému, na projekt rozšíření datového úložiště a analýzy vi-

v celkovém objemu 1 284 000 korun,“
vypočítal a nechal nahlédnout pod
pokličku hospodaření Městské policie
Prostějov její ředitel Libor Šebestík.
Určitě není tajemstvím, že největší
náklady u městské policie tvoří –
ostatně jako všude jinde - ty mzdové.
„V tomto ohledu byly do rozpočtu na
rok 2022 zahrnuty náklady ve výši 43
375 000 korun včetně zákonných odvodů,“ prozradil Šebestík, který v otázce
hospodaření městské policie zmínil ještě
fakt, že strážníci evidují i pohledávky za
občany. „Za rok 2021 bylo uloženo celkem 346 pokut na místě nezaplacených
zapsaných v systému DDP v celkové
částce 169 300 korun. Ve spolupráci
s finančním odborem se daří tyto pohledávky vymáhat, a to i za předchozí roky.
Celkem k 31. prosinci 2021 činí částka
na pohledávkách ve všech položkách
945 882 120 korun a vykazuje nepatrné zvýšení oproti roku 2020. Vymáhání pohledávek připravuje a zajišťuje
pracovník městské policie a předává je
finančnímu odboru magistrátu. Mimo
tyto pohledávky eviduje městská policie i pohledávky za úhradu odvozů do
protialkoholní záchytné stanice v Olomouci, pohledávky za způsobené škody
zaměstnavateli, úhrady poskytnutého
vzdělání strážníkům, kteří ukončili pracovní poměr, a refundace mezd aktivních záloh.“
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že dodrží všechna další ustanovení
o bezpečném předjíždění. Může nastat i varianta, že cyklistům jízda po
silnici bude přímo zakázána svislou
dopravní značkou B8 (Zákaz vjezdu
jízdních kol) nebo značkou B1 (Zákaz
vjezdu všech vozidel v obou směrech),
případně i značkou B2 (Zákaz vjezdu
všech vozidel),“ uvedla Zajícová.
Ve stejném duchu vysvětloval Večerníku novelu zákona o pohybu cyklistů
ředitel Městské policie Prostějov. „Ano,
cyklista od 1. ledna tohoto roku nemusí užít cyklostezku, pokud tím nebude
ohrožena plynulost a bezpečnost. Toto
asi není šťastné, protože si to ten cyklista jistě obhájí. Tato změna v podobě
schválení zákona prošlo celkem bez
povšimnutí,“ připustil Libor Šebestík,
který souhlasí s tím, že nová zákonná
pravidla mohou vést k dalším konflik-

tům mezi řidiči motorových vozidel
a cyklisty. „Častým zdrojem konfliktů
bývá mylné přesvědčení, že smíšené
komunikace jsou rozděleny na část pro
cyklisty a část pro chodce. Pokud jsou
stezky opatřeny dopravní značkou
C9a, tato značka vymezuje společný
pruh pro chodce a cyklisty, na kterém
se všichni účastníci pohybují při pravém okraji komunikace ve směru chůze či jízdy! Rychlejší uživatelé objíždí
pomalejší a podobně, jako se na silnici
předjíždějí automobily. Povinností
všech účastníků ale je, aby se vzájemně
neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní. To znamená, že cyklisté by se měli
vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy.
Chodci pak nemohou jít například čtyři vedle sebe, ale musí umožnit cyklistům bezpečný průjezd,“ zdůrazňuje šéf
prostějovských strážníků.
(mik)

Během posledních dvou měsíců
jsme si do sytosti užili nejrůznějších
kulturních a společenských akcí,
o kterých se nám během dvou covidových let mohlo jen zdát. A pevně
doufám, že si jich budeme užívat
i v dalším období během léta.
Sám jsem v posledních dnech a týdnech pozoroval na organizátorech
akcí obrovskou úlevu, že konečně
a bez jakýchkoliv omezení mohou
uspořádat po dvouletých odkladech nějakou tu veselici, karneval,
ples nebo podobné zábavy. Ostatně
nejeden z nich mi přiznal, že kvůli
protiepidemickým opatřením, tím
pádem zákazu pořádání hromadných akcí, přišel o nemalý zdroj
příjmů. Teď už ovšem nikomu nic
nebrání v tom, aby akce pořádal.
Jen od začátku března se v pro-

stějovském regionu uskutečnily
desítky akcí a mnohé z nich byly
odkládané z ledna či února, nebo
dokonce i z mnohem dřívější doby.
Ano, bavme se dál, dokud nám to
covid-19 dovolí.
Obávám se totiž, že na podzim už
tolik příležitostí k veselí mít nebudeme. A to v žádném případě nechci
nikoho strašit nebo vyvolávat nějaké
poplašné zprávy. Ostatně odborníci
také varují, že se na podzim koronavirus zase vrátí a možná i v daleko
větší síle. I s ohledem na to mi několik organizátorů podzimních akcí již
potvrdilo, že je zřejmě uspíší a uspořádají je ještě během letních měsíců.
Dobrá myšlenka. Takže užívejme si
naplno zábavy, dokud to jde a než se
naši vládní představitelé začnou zase
zaobírat nějakými omezeními.

ho kraje. Šofér pak vzápětí měl policistům
co vysvětlovat. „Řidič se policistům na
místě doznal, že se obával silniční kontroly,
protože během dne požil alkoholický nápoj. Domníval se, že by při dechové zkoušce ´nadýchal´. Dechová zkouška ovšem
měla negativní výsledek. Pozitivně, a to na
amfetamin/metamfetamin, ovšem vyšel
orientační test na omamné a psychotropní
látky. Řidič přiznal, že předchozí den užil
marihuanu. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu
se podrobit odmítl,“ přidala mluvčí krajské
policie.
Policisté muži zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Při havárii nebyl
nikdo zraněn. Škoda byla předběžně odhadnutá na 60 000 korun. Případ dále šetří policisté z prostějovského dopravního
inspektorátu.
(mik)

Na vše se dá zvyknout. Na válku, šibenici, a dokonce i na lidskou
hloupost. Jen s ní musíme být dostatečně často konfrontování.
Je pozoruhodným paradoxem, že nejlepšími učiteli moudrosti
ve skutečnosti nejsou nejrůznější mudrcové, ale naopak hlupáci.
Protože právě oni nás učí mlčet a pracovat.

ro vyrovnaný život jsou nezbytné tři základní věci. Uvědomit si,
že nejsem víc než kdokoliv jiný. Říká
se tomu pokora. Dojít k přesvědčení, že dokážu čelit jakékoliv situaci.
Tomu se zase říká odvaha. Poslední
neméně důležitou věcí je pochopit,
že v mnoha případech je lepší mlčet
a nereagovat na hloupost jiných lidí.
Tomu se říká moudrost. Pan Werich
říkal, že nejhorší srážka v životě je
srážka s blbcem. Není to pravda.
Faktem zůstává, že takové setkání není příjemné. Pro život je však
nesmírně důležité. Jen díky němu si
můžeme vytrénovat všechny tři výše
uvedené ctnosti – pokoru, odvahu
i moudrost.
ůžeme s někým bytostně
nesouhlasit, a dokonce jeho
názory a činy odsuzovat. Na dru-

hou stranu nikdy bychom neměli
zapomenout na to, že nám to nedává právo cítit se někým víc, než je on
sám, obzvláště pokud neznáme jeho
minulost a vnitřní motivy, které jej
k těmto postojům přivedly. Děláme
různé věci, ale nikdo z nás se nemůže
cítit být někým víc, než je ten druhý.
Jsme-li pokorní, je nám jasné, že
jsme blbci prostě všichni. Každý
však svým osobitým způsobem.
Někteří hlupáci se však odlišují
od ostatních tím, že tento základní
fakt nikdy nepřijmou.
řestože jsme si všichni rovni,
vždy mezi námi budou existovat
rozdíly a všichni budeme čelit nějakým překážkám. Strach z toho, že je
nezvládneme, bývá jednou z hlavní
příčin toho, že začneme myslet sobecky a budeme se snažit chránit
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potichu, ať neprobudíte velkého medvěda. Je to sice dobrák od kosti, ale ve
svém revíru si dokáže udržet pořádek,
jak má být,“ zvedl děda varovně prst.
„Ale neříkej, dědo, že máš tak blízko
za chalupou nějakého medvěda, té
skále se určitě jen tak říká,“ měl pro
strach uděláno nejstarší Vojtíšek.
„No, jen abys nebyl překvapený, o takovém huňáči se vypráví ledacos,“ poznamenal tajemně děda.
„Dědo, vyprávěj!“ žadonily děti.
Usadili se na plochých balvanech rozesetých kolem ostře se tyčící skály,
rozbalili si dobroty a děda začal. Prý
se to odehrálo v dobách, kdy lesy byly
hlubší, jezera průzračnější a nebe
modřejší. Tehdy obýval obrovské polesí jeden velký medvěd, který už svým
majestátním vzhledem budil u všech
zvířátek přirozený respekt. V lese se
dobře žilo všem a zbyl prostor i pro
menší medvědy, kteří žili tam, kde
stromů už valem ubývalo a lesních
dobrot bylo poskrovnu.
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Za velkým jezerem bylo působiště rosomáků. Tyto šelmy, na medvěda si
pouze hrající, už dlouho záviděly těm
na opačné straně jezera to velké lesní
bohatství. Nedávno se o tom na výletě bavili s jedním z těch méďů, kteří
měli na obrovského bráchu pifku. On
má všechno, každý ho respektuje, my
si tady na okraji živoříme, a ještě si
o nás vlci ve smečce za denního odpočinku špitají, že se na nic v lese nezmůžeme, přisazoval si.
To nic, my ti pomůžeme, navrhli
ochotně rosomáci. Máme za jezerem
spoustu možností, dost jsme se naučili, dáme ti pasti, samostříly, dokonce
jsme někde vyhrabali bumajzle od novoročních oslav. Dáme ti všechno jen
tak, jsme kamarádi, jen si budeme od
tebe z lesa brát, co by se nám hodilo,
ujišťovali rosomáci na férovku.
Jak to zanedlouho vypadalo na okraji
hustého lesa, škoda povídat. A zvířátka si začala velkému medvědovi stěžovat. Jezevec v noci škobrtl a málem
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pouze sebe samé. Pokud nebudeme
přesvědčeni, že jsme schopni čelit
všem blbcům na světě, pak to s námi
nikdy nemůže dobře dopadnout.
Jenže tuto odvahu lze získat jen díky
opakovanému kontaktu s nimi.
ení možné být přitom vždy
lhostejný k tomu, co se kolem
nás děje. Na druhou stranu nesmíme
zapomenout, že ve chvíli, kdy se více
jak minutu hádáte s blbcem, už se
hádají blbci dva. Mít v takové hádce poslední slovo je spíše ostudou
než vítězstvím. Vždy se dá totiž
dělat něco mnohem užitečnějšího.
Není ale rozhodně ani pravdou, že
moudřejší ustoupí. Pravdou ovšem
zůstává, že moudřejší vždy jako první zmlkne. Ani takové moudrosti bychom však nikdy nemohli nabýt bez
toho, pokud bychom nebyli vystaveni lžím a výmyslům jiných lidí.
hloupostí je to prostě stejné jako
s ledovou vodou. Pokud do ní
vlezete bez patřičné průpravy, bude
vám na umření. Ale budete-li to postupně dávkovat, pomalu si na ni
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Odpověď zní – možná ano. Ovšem je třeba se
podívat na druhou stránku věci. I když vojenské napadení je neomluvitelné, z ničeho nic
nevzniklo. Jak asi například bylo Rusům žijícím
na Ukrajině, když prezident Zelenskyj zakázal
používat oficiálně ruštinu? Přitom na Ukrajině
dokáže tímto podobným jazykem mluvit všech
44 milionů jejích občanů. Nebo proč neutíká
někdo z Krymu na hodnou Ukrajinu? Z Ruska
k nám?
Sám Zelenskyj se domníval, že celý svět okamžitě vyhlásí válku Putinovi a Amerika bude
sypat dolary Ukrajině. Bude, pokud to bude
v jejím zájmu. Nyní místo toho, aby používal
ve svých projevech světu angličtinu, tak ukrajinským jazykem vyzývá, aby všichni byli proti ruskému národu. Zdá se, že je z něj válečný
štváč!
Mnohamiliardové národy, jež mají více obyvatel nežli Evropa, tedy Čína nebo Indie a jiné, se

Pomáhat Ukrajincùm?
chovají zdrženlivě. A že by se Francie či Německo chovaly až přímo zuřivě k ruskému národu
jako naše vládnoucí garnitura, viz Černochová
se svými základnami, se také říci nedá. Ukrajinci navíc nemají statut uprchlíka. Proč se nechají
živit od ostatních států, když tito vlastenci povětšinou ze střední třídy nezůstali ve vnitrozemí rozlehlé Ukrajiny? Proč je neživí ukrajinští
oligarchové, pro které není 10 miliard velká
částka? A co ti, kteří tam zůstali, a doléhá na ně
válka? Staří, chudobní a podobně? Ti by potřebovali pomoc!
Spousty našich občanů také poukazují na skutečnost, že česká vláda v každém případě musí
především řešit životní úroveň svých občanů,
při stoupající drahotě potravin, pohonných
hmot, vzrůstající inflaci a podobně. Jeden příklad. Proč uprchlíci dostali 2 000 korun na telefon, když neovládají náš jazyk? Podpory se odhadují na dvě desítky miliard. To jsou důvody,

tajné stezce prolétl šíp ze samostřílu
parožím a sojka poplašně rozhlašovala, že z barevných rachejtliček měla
liška málem smrt.
Velký medvěd se snažil méďovi klidně
vysvětlit, že se podobné věci v žádném
lese prostě nedělají. Méďa už už pokýval nesměle hlavou, jenže na druhý
den se rosomáci zase šklebili, jaká je
to ohromná sranda a že mu těch veselých věciček přinesou mnohem víc.
Ať si ten hloupý neohrabaný medvěd
říká, co chce!
Košík byl prázdný a slunce pomalu
putovalo k obzoru, kde neochvějně
každý večer usíná. Děda se odmlčel
a pohledy všech dětí okolo se na něj
upřely s tázavým pohledem.
„Vím, děti, vy asi chcete vědět, jak to
dopadlo. Ale zkuste trochu popřemýšlet. Jak byste se v takové situaci zachovaly vy? Zítra mi to povíte. A pojďte,
doma nás už čekají,“ zvedl se děda
a opřel se o svoji hůlku.

MARTYHO
SLOUPEK

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
zvyknete. Její negativní dopad bude
na zdravého člověka čím dál menší.
Úplně stejným způsobem se můžeme otužovat vůči všem negativním
vlivům kolem nás. Covid přivedl
mnohé lidi k otužování a tím pádem
i k posilování vlastní imunity. Věřme, že nedaleko zuřící válka s jasně
vymezeným agresorem a nejrůznější reakce na ni ve finále povedou ke
zlepšení naší psychické odolnosti.
Otužovat se dá totiž i v létě. Hlavně
vůči hlouposti, závisti i nenávisti.
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Dědovu hlavu zdobily stále ještě husté
šediny a pod huňatým obočím se schovávala dvě pichlavá očka. Když se
opíral o hůlku, vypadal jako shrbený
stařeček, chůze připomínala spíš šourání. Jakmile se v jeho sice postraší,
ale pěkně udržované chalupě na kraji
vesnice objevila vnoučata, viditelně
pookřál. „Krásně se nám rozjařuje,
děti, zítra bude svítit sluníčko, podíváme se do lesa. Všechno je v rozpuku
a to les rád vypráví dávné příběhy,“
snažil se navnadit drobotinu.
Chtěl vyrazit brzy ráno, ale děti jasně
vyjadřovaly nevoli k brzkému vstávání. Dopoledne už vyhlíželo značně dospěle, když s vydatnou svačinou vpluli
do lesního ticha.
Pěšina stoupala vzhůru a děda si
připadal, že hůlku vlastně ani nepotřebuje. Spíš nabádal děti, aby svým
hlaholem nerušily zádumčivé scenérie tvořené proudy světla prodírající
se skrz hustý porost. „Děti, blížíme se
k Medvědí skále, tak našlapujte pěkně
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PROSTĚJOV Zastavit a zkontrolovat
osobní vozidlo Volkswagen Golf s jednatřicetiletým řidičem se ve čtvrtek 5.
května kolem dvacáté hodiny rozhodli
policisté z prostějovského oddělení
hlídkové služby v Barákově ulici v Prostějově. Řidič však na výzvu dávanou
zapnutým zvukovým výstražným zařízením doplněným výstražným světlem
nereagoval, naopak zvyšoval rychlost
a snažil se policistům ujet.
„V důsledku rychlé a agresivní jízdy však
při odbočování do Milíčovy ulice přejel do
protisměru, dostal smyk, ve kterém vyjel
mimo silnici a narazil do zděného oplocení u jednoho z domů. Poté z vozu vyskočil
a začal utíkat, ale daleko nedoběhl. Hlídka
jej dostihla na náměstí Spojenců a zajistila,“
popsala Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomoucké-
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nejsou
povinné!

TOMÁŠE KALÁBA
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Bavme se, dokud

52 milionů ročně
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stojí radniční kasu
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Činnost městské policie
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PROSTĚJOV S cyklisty na silnicích
je vždy potíž, své o tom vědí především řidiči motorových vozidel.
Šoféři nešetří sprostými slovy, když
se jim do jízdy plete cyklista, obzvláště když podle nových silničních
pravidel ho musí objíždět obloukem
minimálně jeden a půl metru. Dodnes veřejnost ale žije v domnění, že
pro uživatele jízdních kol je povinností využívat cyklostezku, obzvláště když vede souběžně se silniční komunikací. Je to ale jeden velký omyl!
Ještě vloni Večerník spatřoval hlídky
policistů i strážníků, jak zastavují cyklisty na silnicích a vykazují je na souběžnou cyklostezku vedoucí jen pár
metrů vedle silnice. Jak jsme ovšem
zjistili, od 1. ledna tohoto roku se vše
změnilo. „Nabyla účinnost novela zákona č. 361/2000 Sbírky o provozu na
pozemních komunikacích, v platném
znění, kde došlo i ke změně nepovinného použití cyklistické infrastruktury, oproti předchozí verzi zákona, kdy
cyklista byl vždy povinen užít pruh
pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro
cyklisty, stezku pro cyklisty a i v případě, že byl na křižovatce s řízeným
provozem zřízen pruh pro cyklisty
a vymezený prostor pro cyklisty,“ informovala Večerník Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Stejný výklad potvrzují i právníci.
Všichni, které jsme oslovili, vidí
tuto problematiku stejně. Pokutovat cyklistu jedoucího mimo cyklostezku nelze!
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proč s velkorysými podporami mnoho našich
občanů nesouhlasí.
Americký prezident Biden prohlásil, že jsou připraveni přijmout jen sto tisíc Ukrajinců. U nás
je Ukrajinců již přes 250 000. Slíbil také peníze
na obnovu jejich země. Mnoho států platí USA
za obranu před jakýmsi nepřítelem. Nenajde se
nikdo, kdo by se odvážil jít do křížku s největším
vojenským uskupením na světě. Pokud by to napadlo Putina, tak je téměř jisté, že by ho svrhli
jeho generálové. Takže Biden slíbil peníze, ale to
nejsou peníze jeho občanů, ale satelitních států
platících za ochranu.
Ano, podporovat uprchlíky, ale s otázkou výše
uvedenou. Co je vedlo k tomu, že tato střední
vrstva neutíkala do vnitrozemí, ale do sousedních států, západně od jejich hranic, když válka,
která dříve nebo později skončí, je pouze podél
třetiny ukrajinských hranic?
Ladislav Štrajt, Prostějov

Ahoj všichni,
dobré zprávy vespolek. Dnes začínám vcelku netradičně, a to pozdravem profesora Huberta z vcelku populárního seriálu Futurama. A proč
začínám takto? Jistě budete souhlasit,
že dobrých zpráv poslední dobou
moc nemáme. A bude-li vám někdo tvrdit, že ano, tak asi žije na jiné
planetě. Jenže pokud se budeme poddávat jen pesimismu, zaděláváme si
na pěkný problém se svojí „psyché“.
A tak se dnes pokusím napsat jen
dobré zprávy z našeho města.
Začnu květinami, které rozkvetly na
záhoncích různě po městě. Hned se
na všechno tak nějak lépe dívá. Když
něco roste a pučí, je to radost. To mi
připomíná, že je také vidět hodně
maminek s kočárky, zdá se, že doba
kovidová tak nějak utužila partnerské vztahy. O budoucnost se tak obávat nemusíme, mládež nám roste.
Společenský život se nám také utěšeně rozvíjí nejen díky probíhajícím
plesům, ale i díky tomu, že se opět otevírají zahrádky místních restaurací
a kaváren. Dát si na sluníčku dobrý
drink, tak to vždycky chutná jinak.
Navíc se zdá, že i s designem zahrádek se blýská na lepší časy, protože
totalitní manýry a nařízení, jak mají
zahrádky vypadat, by měly vbrzku
skončit v propadlišti dějin.
A co prostějovský sport? Také se na
to letos dívalo dobře. Basketbal udržel druhou nejvyšší soutěž, hokej po
letech bavil fanoušky semifinálovými utkáními v play-off, fotbal si drží
standard a ženský volejbal senzačně
prolomil brány finále. Tenis nám
dělá radost dlouhodobě a zase bude
šance vidět vrcholové hráče i v Prostějově. I občané vyrazili běhat,
prohánět se na kolech a in-linech,
potýrat si tělo na workoutových místech, prostě sluníčko konečně aspoň
vytáhlo lidi ven.
Dobrou zprávou je také to, že od Velikonoc nemusíme nosit „náčumky“
v městské hromadné dopravě, takže
i v tomto se svoboda člověka zase
kousek posunula. A tak končím zopakováním pozdravu „Dobré zprávy
vespolek“.
Marty
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Foto: Michal Kadlec

sledujte na www.vecernikpv.cz
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Zatím posledním triumfátorem se v Prostějově stal král Jeliman se svojí družinou z Madagaskaru nápadně připomínající
studenty Gymnázia Jiřího Wolkera. Kdo a kdy jej nahradí? Pro organizaci Majálesu bude klíčové najít termín, vše domluvit na prostějovské radnici a s výrazným předstihem oslovit jednotlivé střední školy, aby jejich studenti i pedagogové
s touto jedinečnou oslavou studentského života dopředu počítali, vybrali svého kandidáta, vhodné kostýmy a případně
secvičili společné „kandidátské“ vystoupení. Vše se ovšem neobejde bez pódia a také poroty, která vybere ty nejlepší
v jednotlivých kategoriích. Vhodným doplněním jsou pak také doprovodné koncerty amatérských kapel. Přestože akce
tohoto formátu nepatří mezi ty nejnákladnější, zcela na koleně a bez zkušeností ji také pořádat nelze. I proto je třeba
zajistit ochotné partnery.

3
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PROSTĚJOV Městská policie byla hlavním organizátorem letošního Dne s integrovaným záchranným systémem, i když
její ředitel Libor Šebestík (na snímku)
skromně říká, že se akce připravovala ve
spolupráci se všemi zúčastněnými složkami. V rozhovoru pro Večerník šéf prostějovských strážníků nejen zhodnotil páteční hojně navštívenou akci, ale zároveň
vysvětlil, proč se nekonala na velodromu,
kde mohlo dojít i k tradičním praktickým
ukázkám jednotlivých složek IZS.

$'4=TPQÁO<GJnDMnÁNKJGPKMµ>D

7QGµ?G<=TOJ[J?îQF<h
Zřejmě nejvýraznější aktivitu v tomto směru letos projevila SSDAM. „Oslovili mě sami studenti, princip celé akce založené na kreativitě se nám všem moc líbí, proto jsme byli ochotni do toho jít. Nicméně po konzultaci na prostějovské
radnici se ukázalo jako nereálné uspořádat Majáles v květnu, nejdříve by to šlo koncem června,“ potvrdila Večerníku
ředitelka školy Blanka Čechová, která ostatně měla nemálo starostí s přípravou nedávných Doteků módy. „Patříme mezi
menší školy, takže personálně jsme poněkud omezeni. Nicméně tvořivost k nám patří, a proto jsme připraveni se na přípravách podílet, třeba to i celé zaštítit. Byli bychom kvůli tomu ochotni i změnit termín Doteků módy. Pokud se však do
toho vrhneme, chceme mít jistotu, že to zvládneme třeba i v následujících deseti letech. Budeme to muset celé probrat se
zástupci GJW i dalších škol,“ uzavřela Blanka Čechová.

(JµQGRQCKĄÜCRCGQ?KG
A je to tu zase! Po pauze vynucené koronavirovou pandemií se na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a internetového serveru www.vecernikpv.cz
opět objeví tabla zápolící v naší tradiční velké soutěži
„O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU“.
Hlasovat pro své favority budete moci už od pondělí 9. května.
Prozatím připravujeme podmínky, zajišťujeme ceny a především čekáme,
kdo se do naší oblíbené soutěže přihlásí. Činit tak můžete už nyní!
Stačí zaslat fotografii vašeho tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění,
a název vaší třídy na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.

yyMěstská policie Prostějov byla hlavním organizátorem Dne s IZS. Jak složité
bylo tuto akci připravit?
„Tato akce je připravována každoročně se
0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC /KNCFC 5QMQ
d0GEJV÷PQWqUQWé¾UVÊ&PG+<5UGUVCNK všemi složkami IZS, dobrovolnými hasiči,
NQX¾ UK X[\MQWwGNC XÚUVTQL RQNKEGLPÊEJ KOCVWTCPVKUGUXÚORQUNGFPÊO\XQP÷ Celní správou a ostatními organizacemi,
V÷åMQQF÷PEč Foto: Michal Kadlec
PÊO
Foto: Michal Kadlec jako je BESIP, Střední zdravotnická škola
Prostějov, Vojenská policie a složky Armády ČR. Akce se konala již po osmnácté.
Připravuje se v podstatě od začátku roku ve
spolupráci se všemi účastníky. Velkým tahákem pro děti je stánek s cukrovou vatou,
který zajišťuje sponzorsky prostějovská
firma. Souběžně s akcí na náměstí probíhá
v obřadní síni každoroční oceňování strážníků a policistů, hasičů, celníků, zdravotníků a ostatních pracovníků spolupracujících
s městem a městskou policií. Příprava organizace na oceňování v obřadní síni je také
velice náročná a spolupracujeme s odborem kancelář primátora. Pro zdárné zajiš<GLOÆPCEJNCREKUK\¾NKDP÷RTQJNÆFNKXÚUVCXMW\DTCPÊMVGTQWRQWåÊX¾éGUM¾CT tění akce je nutné zajistit dopravní značení,
O¾FC
Foto: Michal Kadlec povolení zvláštního užívání komunikace,

připojení na elektrickou energii a mnohé
další záležitosti.“
yy Z jakého důvodu se letos akce konala na náměstí a nikoliv na velodromu?
„V letošním roce probíhají na velodromu
stavební úpravy. Akce na náměstí je hodnocena všemi zúčastněnými velice kladně.
Odhadovaný počet účastníků je asi 1 800,
z toho jsou tak ze dvou třetin děti.“
yyNemrzí vás, že z prostorových důvodů dnes chyběly praktické ukázky, které
vždy byly velice atraktivní pro diváky?
„Vzhledem k pěknému dnešnímu počasí si to zejména děti ze škol užily i bez
ukázek, uvidíme, zda se k některým
ukázkám v dalších ročnících vrátíme,
případně zda se akce uskuteční opět
na velodromu, či zůstane na náměstí
T. G. Masaryka. Na náměstí to má tu
výhodu, že je tato akce pro všechny
občany lépe dostupná a není to akce
jen pro děti.“
yy Co všechno připravila městská policie pro diváky v rámci Dne
s IZS?
„Ukázky techniky, kamerového systému, výstroje, soutěže pro děti, simulaci
opilosti a drog pomocí speciálních brýlí
a laserovou střelnici.“
yyJak jste spokojen s celkovou úrovní Dne s IZS a jak byste ji nyní po konci
zhodnotil?
„Počasí se vydařilo a návštěvnost byla vysoká, takže si myslím, že spokojenost je na straně návštěvníků i organizátorů. Samozřejmě
do budoucna se zamyslíme nad tím, co by
se dalo vylepšit či jak akci více zatraktivnit.“

Foto: Michal Kadlec

$NWLYQtVHQLRőLMGRXGRDNFH
34.200,-
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V souvislosti s touto akcí bylo po právu nejčastěji skloňováno jméno principála Divadla Point Aleše Procházky. „Po narození dvou synů nemám už na pořádání Majáles absolutně žádný prostor. Aktuálně jsem rád, že se mi vůbec daří držet
Point. Jako divadlo jsme schopni se na této studentské akci podílet třeba tím, že by to někdo z našich členů moderoval.
Víc ale pro to nejsme schopni v tuto chvíli udělat,“ prozradil nám Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově,
který ještě coby pedagog Gymnázia Jiřího Wolkera stál u zrodu této skvělé tradice. Nyní se však ze všeho nejvíce obává,
aby se z Majáles nestala komerční akce ve stylu jiných měst.

Od počátku byla pro tuto akci zásadní také vize a podpora Michala Šmucra. Někdejší ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
však v červnu předloňského roku na škole skončil poté, co byl jmenován členem Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Jak
to vidí jeho dlouholetý zástupce a následný nástupce ve vedení školy? „Letos nebylo možné akci uspořádat, protože se
vše připravuje zhruba rok dopředu a situace s covidem byla dost nepřehledná. Nyní se chystáme na maturity, po nich
si v červnu sedneme a řekneme si, jak to bude s Majáles v příštím roce. Mohli bychom akci opět zaštítit, nicméně za mě
by bylo ideální, pokud by se na ní ve větší míře podílely i ostatní školy. Klíčová bude také spolupráce s Divadlem Point,
městem Prostějov a případně dalšími partnery,“ zauvažoval ředitel GJW Michal Müller.

17

[0KJFJE@IJNOE@I<NOM<IîIµQnOîQIÁFĄ
DJMB<IDUµOJMĄ h CJ?IJOÁ Den s IZS
ü@?DO@GHîNONF½KJGD>D@)D=JM`@=@NOÁF

le vás
je pod
o
l
b
a
t
Které ovedenìjší? Michal KADLEC
nejp
04)C<iO÷UVC2TQUV÷LQXC
4¾LFTQIGTKGP¾O÷UVÊ6)/CUCT[MC

9. května 2022

"

první semifinálový

'@?DI@àIµ<F>@N@HµQMµODO

PROSTĚJOV Tato akce byla vždy tím, co nám ostatní města mohla jen závidět. Prostějovský Majáles se v průběhu
uplynulých let stal skutečným fenoménem. Bylo to díky tomu, že zdejší studenti jej skutečně vzali za svůj a parádním
způsobem sami sebe dokázali bavit. Svým pojetím se tato akce vymykala „duchu doby“, kdy se většina z nás nechává pouze pasivně bavit někým, kdo za to dostane zaplaceno. Do posledního Majáles v roce 2019 se zapojilo jedenáct
středních škol, nad dalšími dvěma ročníky však zatáhla oponu proticovidová opatření. Navzdory jejich uvolnění se již
akci letos uspořádat nepodaří. Večerník zajímalo proč, a jak tomu bude v příštích letech?
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WZK^d :Ks s ƷƚĞƌǉ Ϯϰ͘ ŬǀĢƚŶĂ
Ɛŝ ĚƎşǀĞ ŶĂƌŽǌĞŶş ƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ
ŽƉĢƚ ďƵĚŽƵ ŵŽĐŝ ǌĂƐŽƵƚĢǎŝƚ͕
ĂƚŽǀ<ŽůĄƎŽǀǉĐŚƐĂĚĞĐŚǀWƌŽͲ
ƐƚĢũŽǀĢŶĂĂŬĐŝƐŶĄǌǀĞŵŬƚŝǀŶş
ƐĞŶŝŽƌ͘ĞŬĄũĞƚĂŵƚŽƚŝǎǌĄďĂǀĂ
ŝƉŽƵēĞŶş͘^ŽƵƚĢǎşĐşďƵĚŽƵƉůŶŝƚ
ēƚƌŶĄĐƚ ƷŬŽůƽ͘ EŝŬĚŽ ƐĞ ƉƎŝƚŽŵ
ŶĞŵƵƐşďĄƚ͕ǎĞďǇũĞŶĞǌǀůĄĚů͕ũĞͲ
ůŝŬŽǎ ũƐŽƵ ƵǌƉƽƐŽďĞŶǇ ǀĢŬƵ͘ EĂ
ƐƚĂŶŽǀŝƓƚşĐŚ ƐĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĢƎŽͲ
ǀĂƚǌŶĂůŽƐƚŝǌƌƽǌŶǉĐŚŽďŽƌƽ͘
WƽũĚĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ Ž ǌĄŬůĂĚǇ ƉƌǀͲ
Ŷş ƉŽŵŽĐŝ͕ ĚŽƉƌĂǀŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ͕
ƉŽǌŶĄǀĄŶş ƉƎşƌŽĚŶŝŶ͕ ƉĂŵĄƚŬǇ
ŶĂƓĞŚŽ ŵĢƐƚĂ͕ ƚƌĠŶŝŶŬ ƉĂŵĢƚŝ͕
ƐƚƎĞůďƵ ŶĂ ůĂƐĞƌŽǀĠ ƐƚƎĞůŶŝĐŝ͕ ƉŽͲ
ǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶƵ Ă ƐƉŽƌƚŽǀŶş ĚŝƐĐŝͲ
ƉůşŶǇ͘ şůĞŵ ƐŽƵƚĢǎĞ ũĞ ǌƉĞƐƚƎŝƚ
ǎŝǀŽƚƐĞŶŝŽƌƽŵĂŚůĂǀŶĢǀǇƚǀŽƎŝƚ
ƉƎşũĞŵŶŽƵĂƚŵŽƐĨĠƌƵƐďŽŶƵƐĞŵ
ǌşƐŬĄŶşƉĢŬŶǉĐŚĐĞŶ͘^ŽƵƚĢǎũĞƵƌͲ

ēĞŶĂƉƌŽǎĞŶǇŝŵƵǎĞ͕ŬƚĞƎşǀůĞͲ
ƚŽƓŶşŵ ƌŽĐĞ ĚŽƐĄŚŶŽƵ ƓĞĚĞƐĄƚŝ
ůĞƚ Ă ƐƚĂƌƓş͘ WƎŝŚůĄƐŝƚ ƐĞ ŵŽŚŽƵ
ƚƎşēůĞŶŶĄ ĚƌƵǎƐƚǀĂ ŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀĐŝ
ƉƎşŵŽŶĂŵşƐƚĢ͘ƌƵǎƐƚǀĂƐŝŵĞǌŝ
ƐĞďŽƵƵƚǀŽƎşƐĂŵŝƐĞŶŝŽƎŝƉƎŝƌĞͲ
ŐŝƐƚƌĂĐŝŶĂƐƚĂƌƚƵ͘^ŽƵƚĢǎŶşĚŝƐĐŝͲ
ƉůşŶǇ ƉƎŝƉƌĂǀş ƐƚƌĄǎŶşĐŝ͕ ƉŽůŝĐŝƐƚĠ͕
ŚĂƐŝēŝ͕ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ^ƚƎĞĚŶş ǌĚƌĂǀŽƚͲ
ŶŝĐŬĠ ƓŬŽůǇ͕ WƌŽƐƚĢũŽǀ͕ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ
ĞƐŬĠŚŽ ƐǀĂǌƵ ŽĐŚƌĄŶĐƽ ƉƎşƌŽĚǇ
/ƌŝƐ͕ ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌƵŵ Ă ƐĂŵŽǌƎĞũͲ
ŵĢ ǌĄƐƚƵƉĐŝ ŵĢƐƚƐŬĠ ŬŶŝŚŽǀŶǇ͘
^ŽƵƚĢǎşĐş ƐĞ ŵŽŚŽƵ ƚĢƓŝƚ ŝ ŶĂ
ĚŽƉƌŽǀŽĚŶǉ ƉƌŽŐƌĂŵ͕ ǀ ƉŽĚŽͲ
ďĢ ǌĄďĂǀŶǉĐŚ ŚĞƌ ƉƌŽ ƐĞŶŝŽƌǇ
ĂƵŬĄǌŬǇĐĂŶŝƐƚĞƌĂƉŝĞƉƎŝƉƌĂǀĞŶĠ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş WŽĚĂŶĠ ƌƵĐĞ ʹ ŽƐŽďͲ
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ƵŵşƐƚşŶĂƉƌǀŶşĐŚƚƎĞĐŚŵşƐƚĞĐŚ͕
ǌşƐŬĂũş ĚŝƉůŽŵǇ͕ ƉŽƵŬĄǌŬǇ ĚŽ ůĠͲ
ŬĄƌŶǇĂĚĂůƓşǀĢĐŶĠĐĞŶǇ͘EŝŬĚŽǌĞ
ƐŽƵƚĢǎşĐşĐŚŶĞŽĚĞũĚĞƐƉƌĄǌĚŶŽƵ͕
ƉƌŽŬĂǎĚĠŚŽũĞŶĂĐŚǇƐƚĄŶĚĄƌĞŬ͘
ĂũŝƓƚĢŶŽ ũĞ ŝ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͘ ^ƌĂǌ
ƷēĂƐƚŶşŬƽ͕ƉƌĞǌĞŶĐĞĂǀǇǌǀĞĚŶƵƚş
ƐŽƵƚĢǎŶşĐŚŬĂƌƚŝēĞŬƉƌŽďĢŚŶĞŶĂ
ƐƚĂŶŽǀŝƓƚŝ ͣ^dZd͞ Ƶ ŚǀĢǌĚĄƌŶǇ
ŽĚ ϵ͘ϬϬ ŚŽĚŝŶ͘ sůĂƐƚŶş ǌĂŚĄũĞŶş
ũĞŶĂƉůĄŶŽǀĄŶŽŽŚŽĚŝŶƵƉŽǌĚĢũŝ͘
sŚŽĚŶĠũĞŵşƚƐƉŽƌƚŽǀŶşŽďůĞēĞŶş
ĂŽďƵǀ͘
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WƌŽƐƚĢũŽǀ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ
ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ ǀĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ KĚͲ
ďŽƌĞŵƐŽĐŝĄůŶşĐŚǀĢĐşDĂŐŝƐƚƌĄͲ
ƚƵ ŵĢƐƚĂ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ͕ ĚƌĂǀǉŵ
ŵĢƐƚĞŵWƌŽƐƚĢũŽǀĂũĞŚŽĚĂůƓşŵŝ
ƉĂƌƚŶĞƌǇ͕ǀƓĞƉŽĚǌĄƓƚŝƚŽƵƐƚĂƚƵͲ
ƚĄƌŶşŚŽŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘  ;ƉƌͿ
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PROSTĚJOV Covidová situace se podobně jako v loňském roce v těchto
dnech a týdnech uklidňuje. Počty nově nakažených se v celé republice a potažmo také v Olomouckém kraji dostávají na minimální hodnoty. A co si
budeme povídat, zájem veřejnosti o informace související s touto prokletou
nákazou rovněž klesají na samé dno. Hrozbu covid-19 totálně přehlušují jiné
starosti, například válka na Ukrajině či nutné utahování opasků každého z nás.
Současná doba tak přináší zcela jiné problémy než„nějaký“ koronavirus...
Přestože tento celosvětový problém ani teď nelze nijak podceňovat, obzvlášť když také v Olomouckém kraji stále na covid-19 lidé umírají, přináší
PROSTĚJOVSKÝ Večerník v tomto vydání na nějaký čas poslední speciální
stranu o aktuálních záležitostech týkajících se nákazy koronavirem.
Všichni ale tušíme, že covid-19 se stále nepodařilo porazit a že se bohužel ještě
letos na asi začne zase vracet. Nyní ovšem máme šanci prožít krásné léto alespoň bez této jedné starosti.
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PROSTĚJOV Zatímco na začátku minulého týdne byli v prostějovské nemocnici hospitalizováni už jen čtyři pacienti
s onemocněním covid-19, v pátek jejich
počet mírně vzrostl. Mluvčí nemocnice
Večerníku naopak potvrdil, že v současné
době se zájem o PCR testování dostal na
naprosté minimum.
„V Nemocnici AGEL Prostějov se zdravotníci aktuálně starají o šest pacientů s covid-19.
Všichni jsou hospitalizovaní na infekčním
oddělení, tudíž stav ani jednoho z nich nevyžaduje pomoc lékařů z jednotky intenzivní

péče,“ informoval v pátek odpoledne Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti AGEL provozující Nemocnici Prostějov.
Zároveň uvedl, že zájem o PCR testy je v současné době minimální. „I nadále má klesající
tendenci, což dokumentuje pohled na poslední dubnový týden, ve kterém zdravotníci
provedli jen polovinu odběrů než v první polovině stejného měsíce. Lze předpokládat, že
podobný trend bude i v dalších týdnech, neboť došlo ke zrušení proplácení preventivních
testů, které tvořily velkou část z odebíraných
PCR vzorků,“ uvedl Adam Knesl.
(mik)
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Konec pandemické
pohotovosti

Vyhráno ale není, za dva týdny zemřelo devět lidí na covid-19

PROSTĚJOV Také počty nově nakažených koronavirem se v Olomouckém
kraji dostávají na naprosté minimum.
Od pondělí do soboty minulého týdne
vykazovalo v kraji pozitivní PCR testy
už jen 310 lidí. Přílišný optimismus
však není pořád namístě. Je nutné si
uvědomit, že během posledních dvou
týdnů zemřelo v kraji devět osob v přímé souvislosti s covid-19.
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Michal KADLEC
K nedělnímu poledni 8. května registrovala
Krajská hygienická stanice v Olomouci již
228 904 případů pozitivně testovaných
osob v celém kraji od začátku pandemie covid-19. V období od pondělí 2. května do
soboty 7. května přibylo v kraji už jen 310
nakažených, což je o dalších 325 případů
méně než přede dvěma týdny. Po překvapivém navýšení počtu nově nakažených
z týdne od 14. do 21. března se tak jedná již
posedmé o pokles nově nakažených.
Z celkového počtu pozitivně testovaných
od začátku pandemie v kraji je 27 770 pří-

Prostějov (jaf) – Od úterý 3. května
došlo v Česku k ukončení pandemického stavu pohotovosti. Vláda tento
návrh schválila na svém jednání minulou středu. O rozhodnutí informoval
sám ministr zdravotnictví Vlastimil
Válek na sociálních sítích. Potvrdit
usnesení bude muset ještě Poslanecká
sněmovna, kde by se měla najít pohodlná většina. Počty nakažených i situace
v nemocnicích se nadále zlepšují, takže
k pokračování pohotovosti už vláda nespatřuje dle vlastního vyjádření důvod.
Pandemický zákon byl původně přijat
kvůli problematickému prosazování
nouzového stavu a v únoru byl i přes
nevoli opozice prodloužen.

Zdroj: KHS Olomouc

padů u seniorů nad 65 let. Číslo vyléčených
pacientů od začátku pandemie dosáhlo
výše 226 065 osob, což je o 1 165 případů
víc, než vykazovaly statistiky přede dvěma
týdny. Na druhé straně ale v Olomouckém
kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé
souvislosti s covid-19 již 2 432 lidí, což znamená, že během uplynulých dvou týdnů

zemřelo v kraji dalších devět osob v přímé
souvislosti s onemocněním covid-19. Snížily se ovšem hodnoty počtu potvrzených
případů nákazy za posledních sedm dní
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V kraji jde
aktuálně o 52 obyvatel, což je o 55 případů méně než ve statistikách přede dvěma
týdny.

prvotní zkušenosti. U nás se tyto prognózy začaly naplňovat na začátku letošního
roku, kdy přibývalo nejvíce nově nakažených na počet obyvatel na světě, což bylo
také výsledkem intenzivního testování
obyvatelstva. Ve svém maximu na přelomu ledna a února se dostala i nad hranici
50 tisíc případů denně.
Naštěstí s vyšší nakažlivostí se nejspíše vytrácela síla viru a průběh nákazy už byl pro
pozitivně testované jednodušší. Rozhodně
k tomu přispěla i proočkovanost populace a nemocni-

ce už tak nemusely řešit takový přetlak jako
v průběhu konce zimy o rok dříve. Stále ale
byla situace velmi kritická.
Naplnily se však i další prognózy odborníků a křivka po svém maximu opět letěla
směrem dolů. Nyní už od poloviny února
čísla pravidelně klesají a nyní se opět bavíme o stovkách případů denně. Postupně
tak skončily všechny restrikce, které završilo
ukončení pandemické pohotovosti v minulém týdnu. Teď je však namístě další důležitá
otázka. Opravdu je všemu konec? A dočkáme se normálního podzimu i zimy?

1DRSHUDFLXzEH]WHVWX
Prostějov (jaf) – Stále se snižující počty nakažených kladně ovlivní i opatření
v nemocnicích. Všichni pacienti, kteří
jsou hospitalizovaní či přijímáni na operaci, už tak nově nemusí procházet absolvováním testu na koronavirus. Při aktuální situaci už je dle odborníků zbytečné
každého testovat, a navíc upozorňují, že
antigenní testy stále nejsou stoprocentní
jistotou. K tomuto kroku vede i fakt, že
pacientů s koronavirem v nemocnicích
stále ubývá, jejich počet je na hodnotě
necelých osmi set hospitalizovaných.
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PROSTĚJOV Dva turbulentní roky s covidem jsou snad už opravdu minulostí. Naděje na jaře, „poklidné“ léto, vystřízlivění na podzim, strašná
zima a pravidelné střídání v nepravidelných intervalech na postu ministra zdravotnictví, tak by se dala v krátkosti shrnout kompletní situace
od března roku 2020. Nyní jsme tak opět ve fázi nadějného jara s očekáváním poklidného léta a snad i následného podzimu a zimy. Doufejme,
že se třetí rok vrátí do svých předchozích zajetých kolejí alespoň v rámci
možností, jaké současné dění ve světě nabízí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR
Celé dva roky utekly poměrně rychle a během nich se řada z nás začala postupně učit
zcela nové výrazy a hledat věci, na které dříve
nepomýšlela. Nouzový stav, lockdown, pandemický zákon. Věci, nad kterými bychom
se dříve nepozastavili, začaly být denní rutinou. Jenže na otázky, kdy to skončí, jak to
skončí a co bude následovat, se jen těžko hledala odpověď. Pravidelné uzávěry od restaurací přes kulturní, společenské a sportovní
akce už také začaly být unavující a život, na

jaký jsme byli roky zvyklí, utichl.
První jaro jsme přitom zvládli skvěle a vyspělé země si z nás braly příklad. Hodně to
bylo ovlivněno ale také roční dobou, kdy
se u nás první případy objevily. Od března
bylo v ČR kvůli nemoci zavedeno několik
opatření od uzavření škol po uzavření hranic. S postupným nárůstem teplot a blížícím
se létem se situace zlepšovala. V tu dobu ale
nikdo netušil, co nás teprve čeká v následujících zimních měsících. Už nástup nového
školního roku značil problém, počty nakažených a nemocných narůstaly, situace se
vymykala kontrole.
Od října jsme se už nebavili o stovkách
případů, ale tisících, a to nejhorší bylo ještě
stále před námi. Možná i trochu překvapivě
se situace postupně lepšila během listopadu

a v prosinci přišel jeden z velkých omylů, kdy
vláda rozvolnila většinu restrikcí před vánočními svátky. To se jednoznačně projevilo na
začátku roku 2021, kdy covid u nás zcela zastavil život. Situace se navíc stále zhoršovala
a březen byl ve znamení rekordů, které sice
v počtu nakažených ještě trumfla varianta
omikronu, ale v počtu obětí už bude nejspíše napořád vyryt jako nejhorší měsíc.
V dubnu se už situace mírnila a opakoval se
rok starý scénář, kdy znovu přišlo na řadu
poklidné léto, které si mohl každý užít dle
libosti opět i s různými akcemi a na zahrádkách. Zkrátka opět návrat k normálu.
Jenže varování odborníků se znovu naplnilo a přelom školního roku opět znamenal
postupný nárůst varianty delta, která byla
nakažlivějších než předchozí, a i její průběh
nebyl vůbec snadný. Znovu jsme se tak vrátili do tvrdých restrikcí, které vše ochromily
a život se nám v lepším případě scvrkl na
cestu do zaměstnání a zpět, k tomu nutné
nákupy. V tom horším se přidala karanténa.
Od prosince se navíc začalo mluvit stále
hlasitěji o variantě omikron, která měla být
daleko nakažlivější než všechny předchozí,
což ukazovala data i země, které s ní měly
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PROSTĚJOV
(Adam
Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel) Až
patnáct pacientů denně vyšetří lékaři
v Postcovidovém centru Nemocnice
AGEL Prostějov, ve kterém se postupem času změnilo spektrum pacientů
po prodělaném koronaviru.
Postcovidové centrum otevřela prostějovská nemocnice z kraje roku 2021 a od té
doby je počet přicházejících stále stejně
vysoký. „Denně přichází, buď na vstupní
vyšetření nebo kontrolu, kolem deseti až
patnácti pacientů, kteří onemocnění covid-19 prodělali,“ potvrzuje primářka od-

dělení plicních nemocí Ivona Grygárková
(na snímku) s tím, že v době největších
záchytů onemocnění vyšetřili v centru až
20 pacientů denně. „Mění se však mírně
spektrum těchto pacientů. V měsících
listopad 2021 až únor 2022 převažovali
pacienti po hospitalizaci pro těžký průběh
onemocnění covid-19, komplikovaný
oboustranným zápalem plic. Nyní dominují pacienti, kteří prodělali onemocnění doma nebo po opakované infekci
a přicházejí buď na svou žádost nebo jsou
odesíláni na vyšetření praktickými lékaři,“
pokračuje primářka.
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Martin ZAORAL
Na první pohled to vypadá jako zázrak.
Koncem letošního února zaútočilo Rusko
na Ukrajinu a náhle jako by přestal covid
existovat. Fakticky je to však nesmysl. Zákeřný virus s námi nepochybně zůstane a bude
i nadále v určité míře kosit zejména starší
a obézní část naší populace. Téměř jisté je, že
společnost jako taková bude mít v budoucnu mnohem víc a zásadnějších problémů.
Náhlý obrat v přístupu ke covidu je však
neskutečný. Zatímco od poloviny loňského
března se v prostějovském Společenském
domě očkovalo ve velkém a do jisté míry
pochopitelný tlak na vakcinaci byl opravdu

všudypřítomný, po roce a několika týdnech
je situace naprosto odlišná. V celém městě
se očkuje pouze v malém zařízení jeden den
v týdnu a objednat se kdykoliv na nejbližší
možný termín není problém. Tak malý je
totiž aktuální zájem.
Přitom právě očkování bylo, je a nepochybně i bude jediným smysluplným a skutečně
účinným opatřením v boji proti tomuto viru,
který bude nepochybně mutovat a neustále
se vracet.
Ve své době jsem se snažil přijmout to, že
cílem těch stovek dalších často naprosto nelogických restrikcí mělo být zpomalení šíření

S přetrvávajícími postcovidovými problémy přicházejí do Nemocnice AGEL
Prostějov pacienti všech dospělých věkových skupin (děti do 18 let nemohou
být vyšetřovány v plicních ambulancích
pro dospělé) z celé Moravy, mírně převažují ženy po prodělání lehčích forem
koronaviru. „Nejčastějšími příznaky je
nevýkonnost nebo dušnost při malé námaze u pacientů, kteří dříve sportovali a byli
například zvyklí běhat i osm kilometrů
a nyní nejsou schopni ani rychlejší chůze,“
informuje o svých poznatcích z postcovidového cenra Grygárková a doplňuje: „Na-
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Adam Vojtěch
Roman Prymula
Jan Blatný
Petr Arenberger
Adam Vojtěch
Vlastimil Válek

13. 12. 2007 až 21. 9. 2020
21. 9. 2020 až 29. 10. 2020
29. 10. 2020 až 7. 4. 2021
7. 4. 2021 až 26. 5. 2021
26. 5. 2021 až 17. 12. 2021
17. 12. 2021 až současnost
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Nejvyšší denní počet nových případů:
Nejvyšší počet úmrtí za jeden den:
Nejhorší měsíc v počtu úmrtí:

1. února 2022 - 57 244
3. listopadu 2020 – 261
březen 2021 - 6 093

5
příklad u řady pacientů, kteří jsou léčeni
pro Astma bronchiale, dochází po prodělání onemocnění covid-19 ke zhoršení jejich
potíží. U části pacientů - alergiků dojde po
tomto onemocnění k manifestaci Astma
bronchiale.”
Jak primářka přiznává, i v současné době
téměř každý den v ambulanci zachytí covid pozitivního pacienta, který přichází

(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
Ř pacientů má potíže
s nachlazením. „Řada
i několik měsíců po prodělání onemocnění,
takže počty těchto pacientů v naší ambulanci
zatím nemají klesající tendenci,“ říká Ivona
Grygárková a na závěr dodává, že vzhledem
k současné situaci, kdy se hlásí stále noví
a noví pacienti, neplánují v Postcovidovém
centru Nemocnice AGEL Prostějov snižovat jeho kapacity.

6
neudělala. Naopak je zvýrazní
některých z nás a zpomalení ekonomiky si
nepochybně musely vybrat svoji daň. V normálním světě by něco takového vedlo k velkému ekonomickému propadu a ke zchudnutí, my jsme si však po celém světě půjčili
a natiskli peníze, pak si je vzájemně rozdali,
jako by se nic nestalo. Přestože řada podniků byla zavřená, nezaměstnanost zůstala
téměř stejná. Člověk nemusí být ekonom,
aby pochopil, že něco takového prostě není
normální.
Naše lest nám nevyšla. Poté, co jsme si natiskli peníze, tak se nám to vrací v naprosto
logickém zdražování, což vede ke zvyšová-

3RVWFRYLGVHREMHYLO
u stovek dìtí
Prostějov (jaf) – Drtivá většina dětí covidem prošla bez komplikací a často i bez
příznaků. Přibývá však těch, které skončily v péči lékařů. Asi jedno dítě z tisíce postihne postcovidový syndrom. Průběh je
různě vážný, ale multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covidem mohou
v krajním případě vést až k selhání organismu. Velmi často se pak u dětí projevuje silná únava a takzvané covidové prsty,
kdy se jedná o otoky prstů a kloubů. V řádech jednotek případů se pak objevily
i další komplikace.

0LOLRQ\YDNFÉQSÔÉvWÉURN
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Válka za covidovými problémy tečku
epidemie tak, aby nedošlo k tolik obávanému zahlcení nemocnic. Jenže to jsem bral
pouze do doby, než byla k dispozici otestovaná vakcína. Pak už vláda měla zajistit pouze
to, aby lidé, kteří o to mají skutečně zájem, se
mohli včas nechat naočkovat. A víc nedělat
nic. Kdo se však kvůli svému přesvědčení, na
něž měl přirozeně právo, očkovat nechtěl, ten
neměl do nemocnice s covidem buď vůbec
lézt, nebo si léčbu hradit ze svého.
Přestože jsem covidové nebezpečí nikdy
nezpochybňoval, od počátku bylo jasné, že
cena za boj proti němu bude neuvěřitelně
vysoká. Téměř dvouletá placená dovolená

3RÄHWQDNDzHQÙFK
Y86$]QRYXURVWH

Prostějov (jaf) – V posledních týdnech v Evropě nadále klesá počet nových případů, ale v USA nyní začal
opět stoupat. Nejhorší je nyní situace
na severozápadě „států“, ale nárůst se
týká téměř kompletní země. Postupný
pokles, který trval od konce ledna, se
zastavil na konci března a po stagnaci
nyní začala čísla opět pozvolna narůstat.
Stále se ale jedná jen o desetiny případů
oproti přelomu roku. Už nyní ale v USA
v důsledku koronaviru zemřelo téměř
milion obyvatel.

ní úroků, a to zase k propadu ekonomiky
a chudobě. Takže jsme stejně přesně tam,
kde jsme nechtěli být.
Přitom stát jen na úrocích ze svého astronomického dluhu vydá 51 miliard ročně!
A i vzhledem ke vzrůstajícím úrokům bude
dávat stále více. Když se k tomu připočítá,
že jsme závislí na dodávkách surovin ze
země řízené labilním a neodvolatelným
prezidentem, který v sousední zemi rozpoutal nesmyslné válečné běsnění, pak tu
máme zaděláno na problémy, proti nimž se
covid jeví opravdu jen jako taková silnější
„chřipečka“.

Prostějov (jaf) – Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek potvrdil, že během
příštího roku by se do Česka měla dostat další část vakcín proti onemocnění
covid-19 od společnosti Pfizer a BioNTech. Česko jich už nyní má na skladě
přes pět milionů a v dalším roce by se
mělo jednat o dvojnásobnou dodávku.
Podle šéfa resortu se tato situace bude
nyní řešit na plénu Evropské unie, která si tyto vakcíny hromadně objednala.
Smlouvu na příští rok například nepodepsalo Polsko, které už nyní řeší větší
dodávku než poptávku, podobně jako
další země včetně Česka.

5HVSLU½WRU\PRKRX
QDÔÉGLWMHGQRWOLY½
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Prostějov (son) – Podle právního stanoviska České lékařské komory (ČLK)
je možné ve zdravotnických zařízeních
i nadále nařídit nošení respirátorů či
roušek. Pacienti by o tom měli být informováni na viditelném místě, například
v čekárně. Ve čtvrtek 5. května tato povinnost skončila plošně, ale v řadě různých zařízení tak může zůstat i nadále.
V zařízeních, kde hrozí riziko nákazy,
jako jsou čekárny či pohotovost, doporučuje nasazení respirátoru i ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek.
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Vyhrajte pro celou třídu vstupenky NA FESŤÁK U PŘEHRADY,
VÝLET NA HRAD, poukazy na útratu v restauraci, na bowling či
pizzu, lístky do kina, vstupenky
dle vás
o
p
na
olomouckou Floru či„drogerii“…
e
j
blo

a
Které t ovedenìjší?
j
e
n p

Ode dnešního dne můžete hlasovat
v prvním semifinálovém kole naší tradiční soutěže
„O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
Ve dvou kláních se vám postupně představí celkem 12 tabel.
Nyní už je jen na vás, abyste z nich zvolili to nejzajímavější, přičemž do finále postoupí trio nejlepších.

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zajímavé a hodnotné ceny.
I. místo
volný vstup pro třídu na dvoudenní festival

34.200,-

Přehrady fest v hodnotě 22 000 korun (prehradyfest.cz)
balíček z drogerie dle počtu lidí ve třídě v hodnotě 5 000 korun
představení pro celou třídu v kině Metro 70 v hodnotě 4 200 korun
(www.metro70.cz)
voucher na konzumaci pro celou třídu od restaurace Šnyt v hodnotě 3 000 korun
(www.snytpv.cz)

II. místo

20.000,-

výlet na hrad Šternberk autobusem společnosti Konečný v hodnotě

Hlasovat můžete od pondělí 9. května, 8:00
hodin až do pátku 13. května 2022 do 12:00
hodin, a to těmito pěti způsoby:

1. prostřednictvím www.vecernikpv.cz
(z každé IP adresy lze hlasovat jednou
za dvě hodiny)
2. výstřižkem tabla z tištěného Večerníku
osobně doručeným na adresu redakce
Vápenice 19, Prostějov (platí za 10 hlasů)
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
(z každé adresy se počítá jeden hlas)

10 000 korun (www.hrad-sternberk.cz a www.autobusykonecny.cz)

pizza pro celou třídu (cca 15 ks) od společnosti Vosíme.cz v hodnotě

5. SMS zprávou na 608 960 042

3 000 korun (vosime.cz)

představení pro celou třídu v letním kině Mostkovice v hodnotě 3 000 korun
(www.letnikino.cz)

III. místo

10.000,-

bowling pro třídu v Bowling Palace v ulici Újezd v hodnotě 4 000 korun

(www.bowlingpalace.cz)
voucher pro jednorázový vstup do prostějovského aquaparku pro celou
třídu v hodnotě 3 000 korun (www.dsp-pv.cz)
vstup pro třídu na výstaviště Flora Olomouc v hodnotě 3 000 korun
(www.flora-ol.cz)

9

Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Po skončení obou semifinálových kol, tedy v pondělí
23. května, odstartuje Velké finále, ve kterém budete
moci hlasovat celých čtrnáct dnů. Konečné výsledky
budou známy v pondělí 6. června!
Slavnostní předání cen pak plánujeme
na středu 15. června.

22050610802
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V Kostelci na Hané stojí sloup uprostřed silnice

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na okraji Kostelce na Hané v lokalitě Kozí
brada aktuálně vznikají nové stavební parcely. To se však neobešlo bez záležitosti, která
rozhodně nikoho netěší. Podle města je chy-

ba na straně společnosti spadající pod E.ON,
která měla dostatek času na to, aby přeložku
sítí zajistila. To se však dodnes nestalo.
„V rámci investiční akce zasíťování deseti městských pozemků jsme požádali 10. října 2019
firmu E.ON Distribuce o přeložku vysokého
napětí. Bylo ujednáno, že přeložka bude realizována nejpozději do 18. května loňského
roku. Před rokem nám ovšem společnost oznámila, že prodlužují termín přeložky do 31. března 2022. Jako důvod uvedla nevydání potřeb-

-DQIÁ=P?FTH<EÁ
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Lákají
ty
první turis

Firma EG.D coby nástupnická společnost
E.ON Distribuce však dle starosty až do
konce letošního dubna vůbec o potřebné
povolení na stavebním úřadu v Kostelci
na Hané nepožádala! Déle však už nebylo
možné celou záležitost odkládat. „Jelikož
stavba už běží, budou na ni navázány další
závazky, nešlo ji už zastavit. Přeložka měla
být dávno hotová, bohužel k tomu nedošlo.
Dohlédneme na to, aby vzniklá situace byla
co nejdříve napravena,“ zdůraznil na závěr
kostelecký starosta.

Vlaky opìt nejezdí
Prostějovsko (mls) – Jak již Večerník informoval v minulém vydání, až do pondělí 16. května je
naplánovaná výluka na železniční
trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Výluka platí vždy od 8:00
hodin do 17:00 hodin a týká se zastávek ve Vrbátkách. Provoz mezi
Olomoucí, Vrbátkami, Kraličkami, Vrahovicemi, Prostějovem,
Bedihoštěm, Čelčicemi, Pivínem
a Nezamyslicemi se zastavil už
v úterý 2. května.

Do Dzbele jen po silnici
Dzbel (mls) - Od pondělí 9. do
čtvrtka 12. května je plánovaná výluka na železniční trati mezi Prostějovem a Dzbelem. Vlaky nahradí autobusy, které se budou řídit výlukovým
jízdním řádem.

Z polní cesty
bude asfaltka

KOSTELEC NA HANÉ Skutečnou kuriozitou se mohou„pochlubit“ v Kostelci ného povolení ke stavbě přeložky do termínu
na Hané. Sloup elektrického vedení tu vyrůstá přímo z čerstvě položeného uvedeného ve smlouvě,“ vysvětlil Večerníku
asfaltu. Přitom město o přeložku vysokého napětí požádalo už 10. října 2019. starosta Kostelce na Hané František Horák.

původní
zpravodajství
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Dětkovice (mls) – Polní cesta vedoucí v Dětkovicích mezi
sady kolem hasičského hřiště
směrem k potoku Hranečnice se
v dohledné době dočká nového
asfaltového povrchu. Stane se
tak v rámci třetí etapy komplexních pozemkových úprav. Projekt již žádá o stavební povolení.

Chystají se na Tyršovu
8-QUVGNEKOWUÊąGwKVMWTKÐ\PÊUKVWCEKRąGNQåMCX[UQMÆJQPC
R÷VÊVWPGRTQD÷JNCCPKRQXÊEGLCMFXQWNGVGEJEQQPKO÷UVQ
RQå¾FCNQ
Foto: Martin Zaoral

Čechy pod Kosířem (mls) - Ještě letos by se měla Tyršova ulice
v Čechách pod Kosířem dočkat
kompletní opravy silnice, chodníků i vjezdů. Vše bude probíhat ve
dvou etapách. První zahrnuje úsek
od křižovatky s ulicí Lípy po plynovou regulační stanici na konci
ulice. Práce by měly být zahájeny
letos na podzim. Druhá etapa zahrnuje část ulice od křižovatky s ulicí
Wolkerova po křižovatku s ulicí
Lípy a v obci s ní zatím počítají do
roku 2024.

Pøipomnìli si
XPXÄHQÅKRzHOH]QLÄ½ÔH
Konice (mls) - Na správce
železniční stanice Ferdinanda Kružíka, který byl umučen
v koncentračním táboře Osvětim, si vzpomněli v Konici u příležitosti výročí odhalení jeho
pamětní desky. K tomu došlo
4. května 1946.

PROSTĚJOV Přelom dubna
a května znamená na památkách
začátek turistické sezóny. Ale
nikoliv pouze tam, také na řadě
atrakcí včetně pivních budek a samočepů. Ze zimního spánku se
tak probudilo i několik lokalit na
Prostějovsku, které vznikly shodně v době koronaviru, kdy byly
hospody zavřené. Covid-19 však
přečkaly. A i nyní tak lidé mohou
na Prostějovsku navštívit dvě
pivní budky, samočep a také lesní
bar. „Zase nám samočep funguje.
Nabízíme v něm naši bezovou limonádu a samozřejmě pivo z Velkorakovského
minipivovaru,“
prozradil Večerníku majitel minipivovaru Petr Hajkr.
V Rakové u Konice, přes kterou jezdí nemálo cyklistů, tak lidé znovu
narazí na samočep. Jen o pár kilometrů dál, u Ptenského Dvorku, je zase
pivní budka. Ta se rovněž stala cílem
pro mnoho cyklistů i pěších turistů.
„Pivní budku provozujeme s bratrem, který má v Ptenském Dvorku
hospodu, ve stejném duchu jako
loni. Lidé si sem mohou zajít natočit
pivo a limonádu,“ uvedl Tomáš Bábek. U toho ale nezůstali. „Loni jsme

o tři kilometry dál, na Pohodlí, otevřeli také lesní bar. I ten už funguje.
Zde si kromě pití mohou lidé přijít
třeba pro špekáčky nebo děti na sladkosti. Je zde také ohniště a posezení,“
připomněl Bábek. Zatímco v pivní
budce lidé objeví „Litovel“, v lesním
baru si mohou načepovat pivo Krakonoš.
Poslední koronavirový počin se
samoobslužným výčepem se pak
povedl u Malého Hradiska. „Provozujeme pivní budku třetí sezónu.
A musím říct, že devětadevadesáti
procentům příchozích dělá radost.
Budka funguje a lidé se k ní vrací.
Pokud to zaplatí náklady, budeme
s kamarády rádi dál budku provozovat. Nejde o výdělečný podnik,“ řekl
zakladatel budky Daniel Mudroch.
Otázkou ale od prvních dní v případě podobných míst je, jak se zde
budou lidé chovat. Ostatně i v nejznámějším lesním baru na Moravě –
nedaleko Horní Lipové – mají dost
špatné zkušenosti s vandaly. „Musím
zatím lidi pochválit. Hlavní je, aby
kelímky nekončily v přírodě,“ říká
Mudroch a prosí, aby byli všichni
nadále aspoň tak pořádkumilovní
jako doposud.
(sob)

22050610808
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Okradl stavbaře
V blíže nezjištěné době od
27. dubna do 2. května vnikl
zatím neznámý pachatel na
oplocený pozemek v katastru
obce Skřípov. Zde se pak vloupal do stavební buňky a kovového kontejneru. Odcizil
různé pracovní nářadí – elektrosvářečku, vrtací kladiva, vrtačky a podobně. Celková škoda byla předběžně odhadnutá
na 80 000 korun. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za
který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody
až na dva roky, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci.

INSPIROVALA
PŘÍCHOZÍ
Šestý ročník akce zaujal pozoruhodnou novinkou
ČECHY POD KOSÍŘEM Módní trendy přicházejí a odcházejí, ale tahle krása nikdy nezestárne! Do dob, kdy slovo elegance bylo zákonem, který se nevyplácelo porušit, se mohli ponořit účastníci již 6. ročníku Empírového dne na zámku v Čechách pod Kosířem. Ten uplynulou
sobotu 7. května kromě tradičních tanečních lekcí, pikniku a empírového plesu v dobových
oděvech letos nabídl novinku v podobě módní přehlídky. Ta zaujala i všechny příchozí jinak
pevně zakotvené v 21. století. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
Jarní neformální setkání lidí, které
spojuje záliba v historické epoše konce 18. století, muselo být loni kvůli
proticovidovým opatřením přesunuto na podzim. Letos se opět vrátilo
do svého původního termínu a všem
kromě přívětivého klimatu nabídlo
i nádherné prostředí rozkvétajícího
zámeckého parku, v němž byla opravdu radost posedět.
První ročník této akce vznikl v souvislosti s uvedením adaptace romá-

nu Jane Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc. Od svého
počátku si ho užili zejména samotní
účastníci, kteří historii prožívali opravdu na vlastní kůži oděni do dobových
kostýmů. Po svém si pak žili v dávno
ztraceném světě, ve kterém se třeba
sedmadvacetiletá žena již prakticky
vzdávala naděje na manželství coby jediný možný trvalý partnerský svazek.
Náhodní příchozí zůstávali obvykle
spíše mimo tuto hru, maximálně moh-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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ČECHY POD KOSÍŘEM K čelnímu střetu dvou osobních motorových vozidel u Čech pod Kosířem vyjížděli prostějovští dopravní policisté v pondělí 2. května v poledne. Oba řidiči skončili se zraněním v nemocnici.
„Čtyřiapadesátiletý řidič s vozem Volkswagen Golf vyjížděl z obce
směrem na Služín. Po průjezdu levotočivou zatáčkou přejel do protisměru, kde jeho auto narazilo do protijedoucího vozidla Suzuki
Swift,“ informovala Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Oba řidiči skončili se zraněními na ošetření v nemocnici. „Případné
ovlivnění alkoholem policisté u obou vyloučili dechovými zkouškami,“ prozradila Šafářová s tím, že celková škoda na vozidlech byla
předběžně odhadnuta na 200 000 korun. Okolnosti nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Obávaná křižovatka na silnici mezi Olšany u Prostějova a Držovicemi, kterou řidiči nazývají „stará na Olomouc“, došlo k další závažné
dopravní nehodě. Šofér Volkswagenu nedal na křižovatce přednost a srazil se s dalším vozidlem jedoucím
po hlavní komunikaci. Závažná nehoda si vyžádala
zranění tří osob, na místě zasahoval i vrtulník letecké
záchranky.
„V pátek devětadvacátého dubna jsme po devatenácté hodině přijali oznámení o dopravní nehodě u obce Olšany
u Prostějova. Podle prvotních informací třicetiletý řidič
osobního motorového vozidla Volkswagen Golf v prudkém klesání v křižovatce se silnicí vedoucí z Duban na
Smržice zřejmě nerespektoval dopravní značku ´Stůj, dej
přednost v jízdě´ a v křižovatce se střetl s právě projíždějícím vozidlem Honda Jazz, jedoucím po hlavní pozemní
komunikaci,“ popsala Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

POZOR! 2U<QÁMF<HJNOP6RNRORYQDYH9őHVRYLcích
RVODYLODVYpYìURĀt

PTENSKÝ DVOREK To bude
komplikace! Dnes, tj. v pondělí
9. května, začíná úplná uzavírka silnice v Ptenském Dvorku ve směru
na Suchdol. Důvodem je plánovaná demolice mostu přes Brodecký
potok, který se dlouhodobě nachází v havarijním stavu. Následovat
bude výstavba nového. Uzavírka je
naplánovaná až do 30. září.

Q-O@INF½H!QJMFP

Dalšími problémy bude to, že autobusy jedoucí ve směru do Horního Štěpánova budou svoji trasu končit už ve
Ptení. „Komplikace budou rovněž se
svozem odpadu, který se nám prodraží,“ pokrčil rameny starosta.

Pokud se tedy od dneška chcete autem vydat do Suchdola či Brodku
u Konice a dalších obcí, musíte ze
Ptení jet přes Holubice, Hrochov
a Jednov či to vzít případně rovnou
přes Konici.

Martin ZAORAL

Martin ZAORAL

li obdivovat krásné kostýmy, případně
uvažovat o tom, zda se příští rok do
akce sami nezapojí. Nyní se však tyto
dva světy alespoň na nějaký čas protnuly. Bylo to díky premiérové módní
přehlídce, během níž se všichni mohli
dozvědět více nejen o kostýmech, ale
i o tehdejší době jako takové. „Jednalo se o nápad kastelána zámku, jemuž
jsme se tímto způsobem rozhodli
poděkovat za dlouhodobou spolupráci,“ objasnila Katka Baňová z po-

řádajícího sdružení Jane Austen CZ.
Během zhruba půlhodinové přehlídky mohli všichni sledovat krásné kostýmy z let 1795 až 1815.
FOTOGALERIE
„Empír byl obdobím, kdy bavlna při
klikni na
výrobě oděvů vystřídala hedvábí.
www.vecernikpv.cz
Díky tomu se mohlo i luxusní oblečení začít prát a na robách se také popr- 'ORÊTURCF¾FQQDFQDÊPCRQNGQPUMÚEJX¾NGM6CMVQOQJNCX[RCFCVRTQUV¾HTCPEQW\UM¾
vé objevila bílá barva,“ upozornila na åGPCUFEGTQWXFQD¾EJMF['XTQR÷XN¾FN0CRQNGQP$QPCRCTVG Foto: Martin Zaoral
historickou zajímavost odborná švad- „Ženský dekolt byl během dne vždy Módní přehlídka přítomné nejen
lena Štěpánka Skalická, která celou zahalený. Venku totiž dámy moh- bavila, ale snad některé inspirovala
módní přehlídku vtipně komentovala. ly potkat někoho z jiné společenské i k tomu, aby se jí příští rok aktivně
vrstvy a nebylo vhodné, aby na sebe zúčastnili. Celý Empírový den pak vypřed takovými muži jakkoliv upo- vrcholil dobovým plesem. Lidé také
3x foto: Martin Zaoral
zorňovaly. Teprve během nočních poprvé na Kosíř šlapali po stopách
společenských akcí mohly dekolt jak hraběnky Gabriely, o čemž Večerse patří odhalit,“ srovnala Skalická ník referuje na dvoustraně 28-29
dva přítomné modely. Průvodkyně dnešního vydání.
také podotkla, že mnohé z šatů měly Křehké dámy a urozené pány na zámvlečky. „To nebylo příliš praktické, nic- ku v Čechách pod Kosířem již zaneméně elegance byla nade vše a tehdej- dlouho vystřídají kováři. V sobotu
ší ženy se s tím musely umět po svém 21. a v neděli 22. května se zde vůbec
vyrovnat. Dokonce existují obrazy za- poprvé bude konat Olomoucký fortel
chycující dámy v šatech s vlečkou, jak aneb hanácké kování pořádané ve spo#PKVGPVQMT¾VPGOQJNEJ[D÷VRKMPKMLGOWåTQ\MXÆVCLÊEÊ 1TICPK\¾VQTMC -CVMC $CÿQX¾ XNGXQ  WXGFNC QFDQTPKEK 0÷MVGTÆ\RąGFX¾F÷PÚEJMQUVÚOčQFJCNKN[LCMUGGORÊTKP
hrají badminton,“ pobavila přítomné lupráci se spolkem Kováři Olomouc\¾OGEMÚRCTMWF÷NCNP¾FJGTPQWMWNKUW
iV÷R¾PMW5MCNKEMQWMVGT¾XVKRP÷RTQXGFNCOÐFPÊRąGJNÊFMQW URKTQXCNCPVKEMQWMT¾UQW2¾PQXÆRCMéCUVQEJQFKNKXGHTCMW
Štěpánka Skalická.
kého kraje.

éHOQËVU¿æNDDXW
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Naletěl podvodníkovi
Během dubna prodával pětadvacetiletý muž z obce na Prostějovsku na inzertním portále
jízdní kolo za 4 000 korun. Zájemce poslal inzerentovi odkaz
s popisem průběhu platby, která měla proběhnout prostřednictvím kurýrní společnosti.
Prodejce odkaz otevřel, uvedl
zde veškeré údaje ke své platební kartě a nakonec zadal i obdržený SMS klíč. Po chvíli se přihlásil do svého internetového
bankovnictví a zjistil, že z jeho
účtu odešly dvě platby v celkové výši téměř 40 000 korun.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů
podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací.
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U nehody
WXOQÉN
HSÔLVW½OYU
NÔLzRYDWF

2QVXTFÆUT¾åEGFXQWQUQDPÊEJXQ\KFGND[NKFQPGOQEPKEGRąGRTC
XGPKVąK\TCP÷PÊNKFÆ
(QVQ2QNKEKGè4

Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče i spolujezdkyně
automobilu Volkswagen Golf a také devatenáctiletého řidiče
automobilu Hondy. Na místě tak zasahovala letecká i zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. „V důsledku
kolize došlo i k poškození ochranných svodidel, způsobená
hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na dvě stě tisíc korun. Alkohol za volantem u obou řidičů vyloučila provedená
dechová zkouška, přičemž dopravní nehodou se policisté
i nadále zabývají,“ dodala Šafářová.
(mik)

V Ptenském Dvorku se jedná o výstavbu v pořadí již třetího nového mostu.
Dva předchozí na silnici ve směru na
Stražisko vzaly za své již v roce 2019.
S uzavírkou se tehdy začalo v červenci
a zejména z počátku ji provázely zmatky ze strany mnohých řidičů. Podobnou situaci lze očekávat i tentokrát.
A to i kvůli tomu, že za uzavřený most
nebude zajištěna provizorní náhrada.
„Je to zřejmě kvůli tomu, že tam není
moc místa, přičemž se nepodařilo dohodnout s majiteli sousedních pozemků,“ vysvětlil ptenský starosta Jiří Porteš uvědomující si nutnost kompletní
opravy mostu, jenž v posledních letech dosluhoval a fungovat mohl jen
díky výjimce.
„Uzavírka však pro nás bude spojena
s dost velkou zátěží. Místní budou
muset nechávat přes noc svá auta na
druhé straně mostu, nebo vše složitě objíždět přes Jednov a Hrochov,
přičemž silnice mezi oběma těmito
obcemi je v hodně špatném stavu,“
upozornil Porteš.

5QMQNQXPCXG8ąGUQXKEÊEJUGD÷JGOQUNCXWV÷wGP÷\CRNPKNC.KFÆOQJNKX\RQOÊPCVWJKUVQTKE
MÚEJHQVQITCHKÊCMN¾DQUKVUMCOCT¾F[WXÊPC
(QVQCTEJKX6,5QMQN8ąGUQXKEG

VŘESOVICE Úcta k historii, každodenní aktivita, plány do budoucna. Sokolové z nevelkých Vřesovic
patří dlouhodobě k nejviditelnějším zástupcům celorepublikového
hnutí, které letos v únoru oslavilo 160. výročí od svého založení.
Poslední dubnovou sobotu si ve
Vřesovicích připomněli 101 let od
postavení zdejší sokolovny, původně plánované oslavy kulatin museli
kvůli covidu o rok odložit.
Sokol ve Vřesovicích má dlouhou
a slavnou tradici. Sokolovnu si tu postavili už v roce 1921, jednalo se tedy
o první podobnou stavbu v některé
z vesnic na Prostějovsku. Secesní budova tehdy přišla na čtvrt milionu
korun, velkou část rozpočtu pokryla
sbírka místních sedláků, kteří byli zá/QUVRąGU$TQFGEMÚRQVQMX2VGPUMÆO&XQTMWLGLKåP÷MQNKMNGVXJCXCTKLPÊOUVCXWCQRTCXW roveň členy Sokola. „Každý z nich velPWVP÷RQVąGDWLG
Foto: Martin Zaoral koryse přispěl částkou pět tisíc korun,

což bylo tehdy opravdu hodně peněz.
Za stejnou sumu jste si mohli koupit
jeden hektar půdy,“ připomněl jednatel
TJ Sokol Vřesovice Svatopluk Tesárek.
Oslavy byly v sobotu 30. dubna zahájeny státní hymnou. V sále sokolovny byla
připravena výstava, na kterou byly použity nejen všechny dostupné historické
materiály od pamětníků, ale i ze Státního
okresního archivu v Prostějově. Všichni
účastníci dostali pamětní vinnou sklenici, kterou si přímo na místě mohli naplnit vínem z Moravské Nové Vsi. Zhruba
stovce návštěvníků k poslechu zahrála
pivínská kapela Pozdní sběr. V současnosti se již sokolové z Vřesovic chystají
na akci „Sokolské Brno“, kde by v termínu od 10. do 12. června měli vystoupit
se skladbou „Borci“. „Z Vřesovic nás do
moravské metropole pojede asi patnáct,
z celého Prostějovska zhruba sto dvacet,“ nastínil Svatopluk Tesárek. (mls)

'UDçåt HQHUJLH L SUiFHÅ=EXGH PpQě QD LQYHVWLFH´

PROSTĚJOV Do nepříjemné situace se
začínají dostávat investoři. K trvale zdražujícím cenám energií i stavebního materiálu se totiž přidávají také dražší pohonné
hmoty. A místy škrtání státních dotací a
nejistota ohledně vypsání nových. Doba
šetření přitom může citelně zasáhnout i
obecní a městské rozpočty. Už koncem
loňského roku o tom například hovořil
starosta Konice Michal Obrusník. „Hrozí,
že obcím a městům v důsledku zdražování
nezbude na investice,“ konstatoval tehdy.
Problémy se přitom už začínají projevovat.
A stojí rozpočty nemalé prostředky. „Energie teď řešíme s právníkem. Měli jsme cenu

vysoutěženou na dva roky a najednou došlo
ke zvýšení,“ říká například místostarostka
Němčic nad Hanou Jana Oulehlová. Město
pravidelně a ve velkém investuje do svého
majetku, zkrášlení ulic či oprav budov. I zde
tak již poznali dopad zdražování. „Jednu investici jsme zvládli nad rozpočet. Jinak jsme
ale museli přikročit ke zvyšování. Nechali
jsme některé zakázky přecenit. Celkové rozpočty tak byly nakonec minimálně o sedm,
osm procent vyšší,“ zmínila Oulehlová.
Zkušenosti se zdražováním při plánování investic mají i v Kostelci na Hané. „Dotkne se
to všech měst a obcí. Vidíme to už teď. Pokud
chceme něco realizovat, setkáváme se už nyní

s problémem dodržet smlouvu. S tím, že se
od vypsání cenové nabídky materiál prodraží.
Problém je třeba u železa, ale i dalších materiálů,“ sdělil starosta města František Horák.
Město mělo štěstí v tom, že rekonstrukci řady
ulic nebo třeba sokolovny stihlo předtím, než
na výrazné zdražování došlo. Do budoucna
to však může být problém. „Ve výsledku se
při vyšších cenách méně proinvestuje. U nás
aktuálně neřešíme žádnou větší investici.
Na radnici se nám nicméně prodražila rekonstrukce sociálních zařízení o desítky tisíc
korun. Pokud bychom pak přistoupili k opravám sportovní haly, šlo by už o násobně vyšší
částky,“ poznamenal Horák.
(sob)

KOiVtPěVWDYUHJLRQX
KOiVtPěVWD
YUHJLRQX
4CFPKEGO÷UVKQDEÊRQEKċWLÊRąKKPXGUVKEÊEJX[wwÊEGP[XwGJQ
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Kartáčník Alois Slepánek obdržel titul Mistr tradiční
rukodělné výroby od Olomouckého kraje

BRODEK U KONICE Vystudoval strojařinu, které se také věnoval, když pracoval jako mistr
v závodě Preciosa v Brodku u Konice. Po smrti vrchního prodejce
kartáčů z Konice ale začal stále
častěji řešit problémy s umělými
smetáky a rozhodl se nekalý stav
vyřešit v rámci domácí výroby.
Z tohoto nápadu nakonec vzešlo více než třicet let podnikání
a z mistra ve fabrice se stal kartáčník. Jeho výrobky používají
lidé po celém Česku a na výrobě
spolupracuje celá rodina. V letošním roce si vysloužil také titul
Mistra tradiční rukodělné výroby
od Olomouckého kraje, který mu
hejtman přijede předat osobně
v následujícím týdnu. Jak se k tomuto netradičnímu řemeslu Alois
Slepánek (na snímku) vůbec dostal a jak se mu podařilo vytvořit
prosperující podnik, o tom jsem
hovořili v následujícím obsáhlém
rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan FREHAR

22050510799

yy Jak jste se tedy vůbec dostal
k tomuto netradičnímu řemeslu?
„Dělal jsem už delší čas mistra ve
zdejší strojírenské firmě Preciosa
a na ometání strojů jsme používali
velmi úzké smetáčky, které pro nás
přímo vyráběli v Konici. Jenže pán,
který je pro nás vyráběl, zemřel
a naši zásobovači nemohli sehnat
nikoho, kdo by je dál vyráběl. Tak se
vozily z velkoskladu silonové, které
se ale teplem rychle spekly. A když
někomu spadly, tak se hned rozbily.
Denně jsem tak řešil nejvíc stížností
právě na tohle a nedalo mi to. Řekl
jsem si, že to přeci nemůže být tak
náročné vyrobit a doma jsem se do
toho pustil.“
yy Musel jste si k výrobě něco
pořídit, nebo jste měl všechno potřebné doma?
„Měl jsem hoblovku, cirkulárku i vrtačku, tak jsem se do toho jedno odpoledne po práci pustil. Vyrobil jsem
si tak dvě nebo tři dřeva a k tomu
jsem koupil široké smetáčky s přírodní žíní, které jsem rozebral a dal
ty žíně do těch úzkých. Vzal jsem to
do práce a všichni hleděli, kde jsem
k tomu přišel. (smích) Zásobovači si
jich hned stovku objednali a s manželkou jsme to začali po večerech
vyrábět doma ve sklepě. Potom jsme
začali dělat i normální smetáky, až
toho začalo být ze dne na den opravdu hodně.“

Já jsem byl bohužel v tu dobu nemocný, takže jsem se
nemohl akce zúčastnit. Ale hejtman by mi měl ocenění
osobně přivézt. Pro mě jde o životní úspěch, kterého si
velice vážím. Alespoň člověk vidí, že práce k něčemu byla,
když ji druzí dokážou ocenit. Je to pro mě velká čest...
yy Čekal jste, že se z vašeho nápadu nakonec stane rodinná obživa?
„Vůbec bych v to nevěřil. (úsměv) Nejprve jsem chtěl jen vyřešit problém ve
firmě, ale pak těch zakázek neustále
přibývalo a už z toho nebyl jen koníček, ale regulérně druhé zaměstnání
při práci. Uvědomil jsem si, že tak to
nepůjde dělat do nekonečna.“
yy Takže jste stál před rozhodnutím...
„To máte pravdu. Už jsem sám sebe
přistihl, že nestíhám dělat dobře ani
jedno a musel jsem se tak rozhodnout, co bude dál. Bylo po revoluci,
takže zvítězila myšlenka, že se budu
na volné noze věnovat řemeslu.
Hodně rozhodlo, že jsem byl už delší čas mistrem a pod sebou měl více
než padesát lidí. Cítil jsem, že potřebuji od toho vypnout a rozhodně
toho nelituji.“
yy Jste také ve Spolku českých
řemeslníků a vaše produkty jsou
značkou Haná regionální výrobek. Jak byly tyto kroky pro vás
důležité?
„Jedny ze zásadních. Do Spolku českých řemeslníků mě přijali a začal
jsem s nimi jezdit po celé republice,
kde jsme prodávali naše výrobky.
Taky se tam navazovaly kontakty
i další objednávky, a to mi velmi pomohlo. Protože najednou jsme to
začali dělat ve větším. Do toho jsem
ještě začal s renovací kartáčů i do
různých čisticích strojů, většinou
původem z Německa. Neměl to kdo
opravit, případně za dvakrát takové
peníze, za jaké jsem to byl schopen
opravit já. Získaní značky Haná
úspěch na trhu jen podpořilo.“
yy Je velký rozdíl v opravě běžného smetáku a u průmyslových
strojů?
„Zásadní je ve tvaru, kde to jsou většinou kotouče, jinak je to ale v drtivé
většině stejné, kromě nějakých speciálních. Některé byly zadrátované,
což je nejčastější způsob, další byly
zatloukané, to se udělá sponka ve
tvaru U a žíně se do ní zarazí. Poslední, co se dělá, jsou ještě lepené smetáky, ale ty nejsou vhodné, já se do
nich sám nepouštím, protože nemají
takovou životnost.“

yy Snažíte se vyrábět především
z přírodních žíní. V čem mají výhodu oproti umělým?

(QVQCTEJKX#5NGR¾PMC

„Jsou opravdu jemné, ale hlavně
nevytváří energii, takže opravdu
zametají. U těch umělých se vám
často jen prach přesouvá z místa
na místo. V tom je zřejmě ten největší rozdíl. Na domácí práce jsou
tak rozhodně lepší přírodní žíně,
stejně jako na drobný prach ve výrobních halách. Tam se většinou
používají koňské, ale pracoval jsem
třeba také s prasečími štětinami,
které jsme dodávali do pekáren,
protože jejich vlákna jsou jemná
a při potírání pečiva nevzniknou
žádné problémy. Ty umělé jsou
zase lepší na venkovní prostory,
jako je třeba dvůr.“
yy Jaká je životnost těchto smetáčků či pometel?
„Může být dlouhá, ale taky velmi
krátká. (pousměje se) Častokrát se
totiž lidé nevyvarují velkých chyb.
Smeták je od slovo zametat, přitom
lidé jej používají například v kuchyni
či při vytírání podlahy. A mokrý hadr
na smetáku je velký problém, protože různá chemie, kterou používáme,
ulpívá na žíních, které pak postupně
ztrácí účinnost. Smetáky by se tak
vážně měly používat výhradně na
zametání.“

yy Kde se získávají žíně ať už přírodní, či umělé?
„Mám kamaráda, který má velkou
kartáčovnu a dle naší dohody od
něj nakupuji i já. Jinak mi je ale vozí
především ze zahraničí, nejčastěji
jsou z Mongolska. Vyrábět je doma
není reálné, provází to velký zápach.
Umělé žíně se zase vyrábí v Pelhřimově a dělají je z recyklovaných pet
lahví, které se rozemelou na drobné
šupiny a následně se rozpustí ve velkém bubnu, přidá se barva, tužidlo
a postupně se z toho dělají tato vlákna. Dřív se ještě používaly i ze dvou
rostlin čirok a fíbr, ale to už není příliš časté.“
yy Musíte zakoupený produkt
upravovat, nebo je připravený
přímo pro výrobu?
„Je to zcela hotové, který se prodává v délce více než metru. My už si
to tak jen krátíme na požadovanou
délku. Jinak s tím nemusíme dělat
vůbec nic.“
yy Sám jste zhotovoval dřevěné
rukojeti. Kde jste se inspiroval?
„To bylo metodou pokus-omyl. Čím
více jsem jich měl vyrobených, tak
tím se to zlepšovalo a postupně jsem
si tak i technologii vytvořil podle

sebe. Určitě mi v tom ale pomohla
i literatura a internet. Ale všechny
postupy jsem vytvářel sám.“
yy Jaké dřevo je ideální?
„To je velmi zásadní věc. Z měkkého dřeva, jako je třeba smrk, to
nejde dělat. Díry jsou hodně blízko
sebe a při vrtání se dřevo protrhává.
Ze začátku jsem tak používal jasan
a následně to dělal z dubu. Ale dub
je už moc tvrdé dřevo a často mi tak
odcházely díly na hoblovce i vrtáky.
Následně jsem tak přešel na bukové
dřevo, a to je na výrobu ideální.“
yy Tomuto druhu řemesla se
mnoho lidí nevěnuje. Je o něj zájem? A kam všude vaše výrobky
putují?
„Jedná se o celé Čechy, Moravu
i Slezsko. Velmi tomu pomohly
právě zmíněné trhy, kde jsme naše
výrobky nabízeli a prodávali po celé
republice. Často se k nám i řada lidí
vrací a objednávají si je znovu. A také
přijdou někteří, že by svůj výrobky
potřebovali renovovat, protože se
jej nechtějí vzdát. Do různých koutů
země pak směřovaly i velké smetáky například na umělé povrchy, je
jich široká škála od nejmenších až
po větší. Stejně jako pro domácnost
i pro firmy.“
yy Hned vedle svého domu máte
dílnu. Kdo všechno se tomu u vás
věnuje?
„Nejprve jsme to dělali u nás ve
sklepě, ale hobliny jsme měli všude.
(úsměv) Po smrti mého dědečka a babičky jsme nevěděli co s vedlejším
domem, tak právě tam jsme postupně vytvořili dílnu. Jinak se tomu ale
u nás věnuje celá rodina – manželka,
tchyně s tchánem, švagrová a švagr.
Dříve to byli i maminka s tatínkem,

který ale loni zemřel a maminka nyní
onemocněla, takže o ni se musíme
pravidelně starat. A i já té práce mám
už nyní méně. Od mé druhé mrtvice, kdy jsem ochrnul na celou levou
stranu, už sám neudělám nic. Jednou
jsem to ještě zkoušel, ale málem jsem
si uřezal prsty... Na velké akce pak za
mě jezdí oba moji synové.“
yy Bude tak firmu komu předat?
„Oba kluci jsou momentálně v Praze
a tomu se opravdu těžko konkuruje.
Protože to není práce na zbohatnutí, byť uživit se s ní dá. Uvidíme, co
přinese budoucnost, to bude hodně
záležet na nich.“
yy Nedávno jste získal od Olomouckého kraje titul Mistra tradiční rukodělné výroby. Co pro
vás toto ocenění znamená?
„Já jsem byl bohužel v tu dobu nemocný, takže jsem se nemohl slavnostního předání zúčastnit. Ale
pan hejtman by mi ho měl osobně
přivézt v následujícím týdnu. Pro
mě je to životní ocenění, kterého si
velice vážím. Alespoň člověk vidí,
že ta práce k něčemu byla, když ji
druzí dokážou ocenit. Je to pro mě
velká čest.“
yy Pro případné zájemce o vaše
výrobky – kde si mohou lidé vaše
výrobky objednat?
„Stačí se jen ozvat na e-mailovou adresu, případně telefon, který máme
uvedený na našich internetových
stránkách. Prodej uskutečňujeme
i na různých trzích, tam jsou pravidelně spíše synové, protože já už sám
nemohu ani řídit. V Prostějově tak
například budeme na Hanáckých
slavnostech, kde býváme pravidelně
a zde si naše výrobky mohou lidé
prohlédnout.“

vizitka
ALOIS SLEPÁNEK
✓ narodil se 14. března 1954 v Konici
✓ bydlel v Olomouci, časem si postavil dům právě
v Brodku u Konice, kde dnes žije
✓ vystudoval Střední odborné učiliště
a střední průmyslovou školu v Lutíně
✓ je ženatý a má dva syny
✓ pracoval ve strojírenské firmě Preciosa jako soustružník,
plánovač a následně se stal mistrem závodu v Brodku u Konice
✓ v době jeho mistrování nastaly problémy s umělými smetáky,
načež nazrálo rozhodnutí vyrábět vše doma
✓ v roce 1991 registroval na svůj koníček živnost, práce mu neustále
přibývalo, o dva roky později se této činnosti už věnoval naplno
✓ v rámci řemesla vyrábí smetáky, kartáče, také ale renovoval
starší stroje či vyráběl kartáčky pro pekaře
✓ po druhé mrtvici ochrnul na levou část těla a už tak na firmu
jen dohlíží
✓ v letošním roce obdržel titul Mistr tradiční rukodělné výroby
od Olomouckého kraje
zajímavost: miluje cestování a je rád, že díky své práci mohl
procestovat Českou republiku křížem krážem
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DOZVUKY KOSTELECKÉ TRAGÉDIE aneb proč došlo ke třem vraždám?
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KOSTELEC NA HANÉ Od
spáchání nejbrutálnějšího zločinu
v historii prostějovského regionu
uplynulo již deset dní. Devětadvacetiletý muž z Kostelce na Hané
zasadil noži desítky smrtelných
ran svému otci, bratrovi a sestře.
Další sedmnáctiletou sestru ušetřil, prý mu v životě ubližovala
méně než ostatní členové rodiny.
V pondělí na tiskové konferenci
zveřejnila policie mrazivé detaily
i motiv šíleného, přesto chladnokrevně naplánovaného činu.
Trojnásobný vrah zasadil každé
oběti více než čtyřicet ran dlouhými vojenskými dýkami. Činil
tak s odstupem několika hodin,
mezi vraždami dýky přibrušoval a olejoval, aby prý šly lépe do
obětí. Nyní už sedí ve vazbě, kde
počká na soud. Ten mu může vyměřit až doživotní trest vězením.
Co se přesně stalo na Přemyslovce
v Kostelci na Hané?

1/"01

domem náhodný kolemjdoucí, který se mu snažil poskytnout první
pomoc. Na místo přivolal zdravotnickou záchrannou službu a policii.
Policisté krátce po příjezdu pachatele zadrželi v místě bydliště. Na místo
okamžitě vyrazili také krajští kriminalisté, kteří začali případ rozplétat,“
uvedl s tím, že devětadvacetiletý
muž zabíjel své blízké vojenskými
noži. I otrlí kriminalisté byli šokováni intenzitou útoku a brutálním
násilím. „Útok byl chladnokrevný,
nelítostný, agresivní a zvlášť surový.
K němu muž použil bojové, vojenské nože s čepelemi o délce zhruba
dvaceti centimetrů. Já osobně jsem
tak brutálním za svoji kaMichal KADLEC seriérus ničím
u policie ještě nesetkal,“ sdělil
K trojnásobné vraždě v rodinném Lisický.
domě i před ním v došlo v pátek 29.
dubna. Původní informace zněly
v tom smyslu, že mladý muž snad
mačetou brutálně usmrtil svého
otce, bratra a sestru. Tři dny po tomto ohavném činu uspořádalo Krajské Podle kriminalistů muž nejprve
ředitelství Policie ČR v Olomouci v onen pátek ráno zavraždil čtyřiatiskovou konferenci, kde se vše vy- dvacetiletého bratra. „Uchopil nůž
světlilo. „Kriminalisté odboru obec- do každé ruky a bez varování na něj
né kriminality Krajského ředitelství zaútočil, zasadil mu minimálně čtypolicie Olomouckého kraje zahájili řicet bodných ran. Útok byl veden
trestní stíhání devětadvacetileté- s obrovskou zuřivostí a zběsilostí,
ho muže pro zvlášť závažný zločin mířil hlavně na krk oběti,“ popsal
vraždy spáchaný na třech osobách,“ první vraždu veuvedla Marie Šafářová, tisková mluv- doucí odboru
čí krajské policie. Bližší podrobnos- obecné kriminati činu pak přidal vedoucí odboru lity.
obecné kriminality Jan Lisický. „Muž Stejně tak zaje obviněn z toho, že v pátek 29. dub- útočil i na jedna dopoledne v rodinném domě nadvacetiletou
usmrtil nejprve třiadvacetiletého sestru, když se
bratra a o něco později jednadvace- vrátila z protiletou sestru. Nejmladší sedmnác- cházky se psem.
tiletou sestru neměl v úmyslu zabít, „Jakmile dívku
a proto ji kolem poledne po přícho- ubodal, odtáhl
du ze školy uzamkl na toaletě, aby její tělo do kuchyně, ukryl za kunemohla přivolat pomoc. Pak čekal, chyňskou linku a vytřel zakrvaveaž se z práce vrátí domů sedma- nou podlahu. Při čekání na další
padesátiletý otec. Na něj zaútočil členy rodiny si brousil nože... Ušetřil
u vchodových dveří. Ten se snažil pouze svou nejmladší sedmnáctilepřed útočníkem z domu utéct. Jeho tou sestru. Když se kolem poledne
bezvládné tělo našel na ulici před vrátila ze školy, pod pohrůžkou ji

Útoèil bez varování,

zbìsile a zuøivì
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„S ničím tak brutálním jsem se ještě nesetkal,“
hrozil se i sám šéf olomoucké mordparty

donutil, aby šla na toaletu, kde dívku zamknul, a čekal na otce. Ten se
vracel z práce, hned na prahu domu
na něj vrah zaútočil,“ prozradil Jan
Lisický. „Sedmapadesátiletý otec se
před běsnícím synem pokusil utéci, pachatel jej však pronásledoval
a venku před domem jej ubodal.
V této době procházel kolem domu
čtrnáctiletý chlapec, který okamžitě
přivolal policii a záchranku a pokoušel se muži poskytnout první pomoc. Pachatel mezitím vešel zpět do
domu, zamknul a šel do pokoje, kde
čekal na policii. Při zatýkání nekladl
odpor,“ konkretizoval závěrečné fáze
brutálního činu Jan Lisický.

Motiv èinu?
3UìPXXEOLçRYDOL

Nejednalo se tedy o spontánní reakci v afektu,“ poznamenal šéf olomoucké kriminálky.
Jak uvedla Policie ČR, muž dosud
nebyl stíhaný, při útoku nebyl pod
vlivem drog ani alkoholu. „Motivem byly problémy v rodině. Před
policisty vypověděl, že se rozhodl,
že členy rodiny potrestá za to, jak se
k němu chovali. Podle něj mu verbálně ubližovali. Konkretizovat to nijak
nedokázal, uvedl jen, že šlo ´o sto
a jednu maličkost´.“ Nejmladší sestra, která přežila likvidaci ostatních
členů rodiny, když byla zhruba půldruhé hodiny zamčená na toaletě,
je momentálně v péči odborníků. Tu
vrah ušetřil, údajně proto, že mu ze
všech členů rodiny ubližovala nejméně,“ dodal otřesná fakta Jan Lisický.

Vrah je ve vazbì,
KUR]tPXGRçLYRWt

Jak dále vyplynulo z policejního
sdělení, motivem vraha byly zřejmě
vztahy v rodině. „Na základě získaných poznatků a informací jsme zjis- Olomoučtí kriminalisté po nezbyttili, že obviněný jednal s rozmyslem ných úkonech navrhli uvalení vazeb-

a útok na jednotlivé členy rodiny si
promyšleně naplánoval. Vymyslel
způsob provedení činu, včetně místa
a doby spáchání, vycházel z denního harmonogramu jednotlivých
členů rodiny. Stejně jako to, jaké
zbraně použije pro usmrcení obětí.

ního stíhání pro devětadvacetiletého
muže. V pondělí 2. května odpoledne jim soudce vyhověl. „Obviněného muže poslal prostějovský soud
do vazby, a to kvůli všem třem existujícím zákonným vazebním důvodům. Z obavy, že by se skrýval nebo

vyhýbal trestnímu stíhání, působil
na svědky a mařil tím vyšetřování
nebo pokračoval v trestné činnosti,“
vysvětlil další krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. „Obviněnému
muži hrozí za zvlášť závažný zločin
vraždy trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný
trest doživotí,“ doplnil.

druhé straně mluvčí krajské policie
Marie Šafářová. To je sice pravda, ale
proč policie tuto uklidňující zprávu
nezveřejnila už po čtrnácté hodině,
když vrah byl zadržen?

Rodinné prokletí?

V rodině z Kostelce nejde o první
tragédii. Před lety si podle dostupných informací vzala život matka
rodiny a nejstarší bratr se oběsil.
Život rodiny, v níž se udála dechberoucí tragédie tak zůstává záhadou.
„Byli zvláštní. S nikým se nestýkali, vlastně prý nekomunikovali ani
Kriminalisté pracovali rychle a troj- sami mezi sebou. Taková záhadná
násobného vraha zadrželi přímo rodina,“ konstatovala už dříve žena
na místě činu. Jenomže kostelecká ze sousedství zavražděných.
veřejnost jim oprávněně vyčítá, že
nechali zdejší občany dlouhé hodiny
žít ve strachu. „Ke třetí vraždě došlo
okolo čtrnácté hodiny a ani já jako
starosta jsem od policie neměl vůbec žádné informace o tom, zda je V historii celokrajské kriminalistiky
pachatel zadržen. Dlouhé hodiny se jde o nejkrvavější případ všech dob.
neslo éterem, že Dosud za něj byl považován tzv. poje snad dokonce hořanský masakr z roku 1995, kdy
na útěku. Naši jistý podnikatel v Pohořanech v autě
občané měli tedy pistolí doslova popravil tři věřitele,
strach, navíc v té kterým dlužil peníze. Nynější případ
době probíhala z Kostelce na Hané ovšem vykazuje
na fotbalovém ještě větší míru brutality a chladnohřišti společenská krevnosti. Marek P. své oběti vraždil
akce pálení čaro- s časovým odstupem, v mezidobí
dějnic. Policisté si brousil a olejoval dýky a každé ze
mi o zadržení svých obětí zasadil více než čtyřicet
ZHQVQ2QNKEKGè4
pachatele řekli až ran. „I jako zkušení kriminalisté jsme
o půl osmé večer! Okamžitě jsem byli šokováni intenzitou a brutalituto informaci zveřejnil, abych naše tou útoku,“ prozradil šéf olomoucké
občany uklidnil,“ postěžoval si Ve- krajské kriminálky Jan Lisický. „Vičerníku starosta Kostelce na Hané děli a zažili jsme toho už hodně,
František Horák. „Veřejnosti v sou- ale tohle je opravdu něco extrémně
vislosti s touto tragickou událostí ne- výjimečného,“ dodal s pořádným
hrozilo žádné nebezpečí,“ ujistila na výdechem.

Lidé v Kostelci
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Nejkrvavìjší
pøípad v dìjinách
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Kostelecký případ je nejděsivější vraždou v historii celé krajské kriminalistiky.
Samotný Marek P. se ke svému činu doznal. Jako motiv uvedl dlouhodobé neshody s ostatními členy rodiny. „Byli na
mě zlí,“ nadiktoval do policejního protokolu. Ušetřil jen nejmladší sestru Natálii
rodiny, která si nepřála žádnou veřejnost. (17). Za plánovanou brutální vraždu tří
Výjimku učinila pouze v případě několi- osob mu hrozí doživotní trest.
ka spolužáků,“ omlouval se pracovník
obřadní síně. „Já vám nemohu říct ani
to, jaká hudba zemřelé vyprovázela na
poslední cestu. Prostě taková klasická,
jaká se hrává na pohřbech. Jediné, co
snad mohu prozradit je, že těla budou po
obřadu zpopelněna.“
Po obřadu, který trval zhruba třicet
minut, se smuteční hosté velmi rychle
rozešli. Pozůstalí ani spolužáci neřekli k poslednímu rozloučení ani k sa- 5G\CXTCåF÷PÚOK\-QUVGNEGUGFQRTQUV÷LQXUMÆQDąCFPÊUÊP÷RąKwNK
TQ\NQWéKVLGPPGLDNKåwÊRąÊDW\PÊ
(QVQ(TCPVKwGM1OCUVC
motnému případu jediné slovo.

PROSTĚJOV Tohle byl hodně smutný den, který si navždy zapsal do kronik celého Prostějovska. A to pořádně tučně černým písmem. V přísně
střeženém soukromí privátní prostějovské obřadní síně se uplynulý pátek
6. května příbuzní a nejbližší spolužáci i spolužačky rozloučili s Jiřím (†57),
Vítem (†24) a Anetou (†22) P. z Kostelce na Hané. Otce, bratra a sestru předchozí pátek 29. března z nenávisti brutálně zavraždil Marek P. (29).

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

František
OMASTA
Jak již bylo uvedeno, vedle rodinných
příslušníků směli do soukromé obřadní
síně na předměstí Prostějova ještě spolužáci zavražděných. Nikoho dalšího
nekompromisní pracovníci pohřební
služby dovnitř nepustili. „Bylo to přání

BYLI JSME
U TOHO
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LVI – 23. 7. až 22. 8.
Nestýkejte se během těchto dní
s lidmi, které neznáte, a dokonce
jste o nich nikdy neslyšeli. Můžete
se totiž stát zcela jednoduše terčem
podvodu. Jednejte jen s těmi, které
znáte a důvěřujete jim.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Zaměřte se na domácí záležitosti,
rodinu a další příbuzné. V poslední
době se vám nahromadily problémy okolo rodinného krbu, ale dosud jste na jejich řešení nenašli čas.
To je chyba, napravte to.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Pokud nastane chvíle, kdy se budete
nudit, nezoufejte. Vy si přece vždycky
nějakou tu zábavu dokážete najít
a k ní také vhodné kamarády. Vyhýbejte se ale alkoholovým večírkům, to
není nic pro vás.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Děláte ze všeho neuvěřitelné drama.
Dokonce i z věcí, které ostatní řeší
takzvaně levou zadní. Nehledejte
v ničem vědu a dívejte se na všechno
selským pohledem. Pak to zvládnete
rovněž s přehledem.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V partnerském vztahu to pořádně
zaskřípe. Nedivte se, vidíte se každý
den až večer a stihnete se jen pozdravit. Je na čase, abyste si společně vyjeli
na romantický výlet a zavzpomínali
na staré dobré časy.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Podrazí vás člověk, kterému jste
dosud věřili každé slovo a spoléhali
na něj. O to víc vás to bude mrzet.
Nedávejte tomu člověku druhou
šanci, vymažte ho ze svého života.
On už jiný nebude.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Podaří se vám realizovat váš dlouhodobý plán a budete tak na sebe pyšní.
Dejte si však pozor na závistivce, kteří
vám štěstí a úspěch nepřejí. Možná
vám zkříží cestu i někdo z rodiny, ale
s tím si poradíte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Měli byste daleko více pečovat o své
zdraví. V poslední době jste zanedbávali pohyb, takže se nedivte, když
vás zmáhá vyjít třeba do schodů.
Přemluvte kamaráda, aby s vámi
chodil běhat a cvičit.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: .2Ĥ(1Ì
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Koření se obvykle používá k vylepšení chutě a vůně pokrmů, i když
původně sloužilo k překrytí chutě a zápachu zkažených potravin, někdy
také k jejich konzervaci. Vyrábí se ze sušených nebo čerstvých částí rostlin.
Z potravinářského hlediska koření řadíme mezi pochutiny, tj. poživatiny,
jež nemají syticí funkci, ale pouze ochucující. Některé druhy koření zlepšují
trávení(napříkladpepř,paprika,hořčice,zázvor)nebopůsobíjakopřírodní
antibiotikum a proto zpomalují rozvoj bakterií (paprika, česnek, křen). Vydali jsme se zjišťovat, kde pořídíme koření nejvýhodněji. Kmín značky Kotányi nabízí za nejnižší cenu Lidl, sladkou papriku značky Avokádo Tesco,
privátní značky drhnuté majoránky či mleté kurkumy seženete nejlevněji
v Kauflandu, resp. v Penny marketu, kde společně s Lidlem můžete přihodit
do košíku i nové koření od Vitany. Naopak mletou skořici značky Sonnentor
jsme neobjevili ani v jednom ze šesti marketů.
Ať si ten život dobře ochutíte!
Průzkum byl proveden ve středu 27. dubna 2022.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
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21102921407

22050320791

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 10. května: Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
čtvrtek 12. května: Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště,
Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemylsovice,
Růžov, Hluchov
Dne: 23. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Přemyslovice mimo spodní
konec Habeš od Pěnčína po č. 361
a po č. 30 včetně chat. Celá obec
Růžov včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek. Celá obec
Hluchov. Chaty směr Růžov od č.
7 po č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice drůbežárna 1.
(č. 300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál ZD
Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy. Zahrada Olomouc, Antikon LEx., Hluchov
Voding 1 (č. 300756), Hluchov
voding 2 (č. 300757).
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Svatoplukova č. 7, 9, 11, jednostranně ul. Újezd s č. 1 až 11.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
prodejna Lidl na ul. Újezd, Prostějov.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
FVE2 Kralický Háj s odb. místem
Dulwich Trade a.s.
Obec: Vřesovice
Dne: 24. 5. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ulice směr bývalé
družstvo od č. 125 a 106 po konec obce a dále č. p. 174, 193, 178,
172, 141, 86, 87, 113, 89.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 24. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov.
TS Vodafone Budětsko (703662).
Obec: Přemyslovice
Dne: 25. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
Přemyslovice - celý spodní konec
Habeš od Pěnčína po č. 361 a po
č. 30 včetně chat.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 5. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul. Okružní - od. ul. Tylova po ul. Brněnská (č. 119 - 131),
ul. Dobrovského č. 8 - 16, oboustranně ul. Tylova od ul. Okružní
po č. 57 a 32, vč. č. 44, 52, část ul.
Tetín od č. 4 po č. 16 a č. 7 (škola),
jednostranně ul. Brněnská od č.
29 po č. 55.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 5. 2022 od 12:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: PV,
Domamyslice - ul. Modřínová, fa.
Akdom s. r. o., R & G Zesta, s. r. o.
na ul. Domamyslická, ul. Šeříková
č. 2-18, 19, ul. Lísková, Akátová,
Olšová.
Obec: Baldovec
Dne: 26. 5. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Baldovec. Odběratelské trafostanice: Baldovec kamenolom
(č. 300745), Baldovec dětský tábor (č. 300744).

Obec: Bedihošť
Dne: 26. 5. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Komenského (mimo č. 1, 61, 63),
B. Němcové. Jednostranně ulice
Prostějovská od č. 3 po č. 183.
Obec: Ponikev
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ponikev (mimo ZD).
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Přemyslovice mimo části
napájené z TS 3. Habeš tj. celý
spodní konec Habeš od Pěnčína
po č. 361 a po č. 30 včetně chat.
Celá obec Růžov včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek.
Chaty směrem od Přemyslovic na
Růžov od č. 7 po č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice drůbežárna 1. (č. 300814),
Přemyslovice drůbežárna 2. (č.
300815), Přemyslovice ZD (č.
300816) Areál ZD Přemyslovice Zemědělská společnost Terris, fy.
Zahrada Olomouc, Antikon Lex.
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Přemyslovice mimo spodní
konec Habeš od Pěnčína po č. 361
a po č. 30 včetně chat. Celá obec
Růžov včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek. Celá obec
Hluchov. Chaty směr Růžov od č.
7 po č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice drůbežárna 1.
(č. 300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál ZD
Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy. Zahrada Olomouc, Antikon LEx., Hluchov
Voding 1 (č. 300756), Hluchov
voding 2 (č. 300757).
Obec: Olšany
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: lokalita
RD „Trávníky“ vč. parc. č. 644/1,
720/4 a odb. místa za hřištěm sm.
Lutín s č. 360 a TJ Olšany u Pv.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Lokalita
RD „Trávníky“ vč. parc. č. 644/1,
720/4 a odb. místa za hřištěm sm.
Lutín s č. 360 a TJ Olšany u Pv.
Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: bytové
domy na ul. Werichova včetně
garáží, zahrady na ul. Okružní,
parc. č. 6380/1 a 6381/7.
Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Bytové domy B. Šmerala č. 21, 23,
ul. Průchodní s č. 1 a 2, sídl. Svobody 1- 4, 5, 6.
Obec: Tvorovice
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Tvorovice. Odběratelská trafostanice Tvorovice ZD (č. 300715).
Obec: Výšovice
Dne: 2. 6. 2022 od 9:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: VE Arazona Výšovice (č.701545).

Obec: Konice, Budětsko,
Zavadilka
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
Konice - celé ulice: Ovčírna,
Cihelna I, Cihelna II., Zádvoří,
Nad Šafranicí, č. 479, 593, 508,
366, 377. Pod Vyšehradem ul.
Chmelnice od č. 44 a 4 po č. 161.
Lokalita Vyšehrad od č. 365 po
č. 243 (vč. areálu Správy silnic)
a dále od č. 246 a 328 po č. 278.
Celá obec Zavadilka. Budětsko:
část napájená z TS4 U školy oboustranně od č. 14 a 64 vč. 31
po konec obce směr Ochoz. FVE
Solar Global Ochoz (702091).
Obec: Budětsko
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Budětsko mimo část
napájenou z TS4 U školy tj. od
obecního úřadu po konec obce
směr Ochoz. Odběratelská
trafostanice Budětsko ZD (č.
300491).
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Čechy pod Kosířem: č.p.387,
K/2025, K/2025/2.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Čechy pod Kosířem: č. p. 210
a 380 na ulici Wolkerova.
Obec: Určice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: FVE
Určice 3. (702149).
Obec: Určice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: FVE
Určice 3. (702149).
Obec: Kelčice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Vranovice - Kelčice: Kelčice č. p.
69, 72, 81, 92-95.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Lužická č. 1-11,
4-14, nám. Spojenců č. 10, ul.
Olomoucká od č. 36 a po č. 48.
Obec: Budětsko, Zavadilka,
Konice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Budětsko vč. lokality
Ve Žlebě. Celá obec Zavadilka.
Část obce Konice: lokalita
Vyšehrad od č. 365 po č. 243 (vč.
areálu Správy silnic) a dále od č.
246 a 328 po č. 278. Odběratelské trafostanice: Budětsko ZD
(č. 300491), FVE Solar Global
Ochoz (702091).
Obec: Lešany
Dne: 3. 6. 2022 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Lužická č. 1-11,
4-14, nám. Spojenců č. 10, ul.
Olomoucká od č. 36a po č. 48.
Obec: Přemyslovice
Dne: 3. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Přemyslovice: č. p. 70, 119, 124127, 140, K/1608, K/1598.
EG.D, a.s.

21040610387

Poměrně značné množství Prostějovanů bude v těchto dnech tížit samota.
A je úplně jedno, zda opravdu žijí sami, nebo mají partnera a děti. V mnoha případech totiž dojde k odcizení ve vzájemných vztazích a každý bude
myslet jen na sebe.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

20050761653

bude v
ký

den?
¿š

Konstelace hvězd Prostějova

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Možná by ve vašem případě stálo
za to si pořádně rozmyslet vaše další
působení ve stávajícím zaměstnání.
Jelikož se už delší dobu trápíte a práce
tohoto druhu vás přestala bavit,
změňte ji.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Zůstanete v naprostém klidu i ve
chvílích, kdy vám půjde doslova
o život. Nic vás nevykolejí a váš bohorovný klid nakazí i lidi ve vašem
okolí. Důležité záležitosti budete
řešit s nadhledem a hlavně správně.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nemusíte si tolik vyčítat chyby, které
se tu a tam objeví ve vaší práci nebo
v řešení nejrůznějších problémů.
Nikdo není neomylný. Důležité pro
vás bude, aby nedošlo ke škodám,
které byste museli platit.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Navštíví vás člověk, který vám
vnukne velice zajímavou myšlenku.
Pokud se rozhodnete ji realizovat,
ocitnete se najednou ve světě plném
záhad a tajemství. A jestli se do toho
vrhnete, čeká vás milé překvapení.

INFOSERVIS

WWW.VECERNIKPV.CZ

21080620976
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KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Hledám pronájem garáže
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosPronajmu nové prostory 200 m2 ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodás výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateple- vejte překupníkům, ale odborníkům
né, vlastní spotřebiče - nízké náklady. za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
I. patro, vhodné na menší
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12 000 Kč/měsíc. Bez realitky.

Ty roky tiše běží,
jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací
a nedají na Tebe zapomenout.

Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nejkrásnější,
květy uschnou, opadnou,
vzpomínky navždy zůstanou.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465
Manželé koupí byt 3 + 1 (4 + 1) v PV.
Tel.: 732 116 877
Dům nebo pozemek k výstavbě
do 40 km – koupíme. Tel.: 605 011 594

Koupím starší dům, platba ihned
a v hotovosti. Tel. 776 008 469
Pronajmu zděnou garáž v oblasti
nám. Spojenců. Cena dle dohody
(2 000 Kč). Tel.: 737 874 885

21081211002

Pro děti koupím zahradu/chatu.
Děkuji. Tel.: 737 827 329

Dne 8. května 2022
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HLAVATÉHO
z Bedihoště.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 10. května 2022
by se dožila 49 roků
paní Jana KŘÍŽKOVÁ,
rozená Matušková.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Martin,
rodiče a sestry.

Sedm let voní kapka
růžového oleje.
Památka na dobrého člověka je věčná.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 15. května 2022
si připomeneme
7 smutných roků od úmrtí
pana Ing. Evžena MÜLLERA.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Marta a dcery Edita
a Pavla s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. května 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Josefa HELEBRANDA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Dcera Markéta, sestry Ilona
a Dagmar a bratři Jaroslav
a Jiří s rodinami.

Dne 14. května 2022
vzpomeneme dlouhých 28 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery s rodinami.

Život je poznání,
loučení a vzpomínání.

PRODÁM

Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 -5 000 Kč.
Tel.: 605 713 700
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Dne 7. května 2022
jsme si připomenuli
2. smutné výročí úmrtí
pana Ivana ŠTIPČÁKA
z Čelechovic na Hané.
Kamarádi,
vzpomeňte na mého strýce
spolu se mnou.
Za vzpomínku děkuje
synovec Radek
s maminkou.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Prodám kolo, dámské, nevyužité.
Tel.: 606 166 853, PV. Cena: 1000 Kč

Dne 14. května 2022
by se dožil 60 let
pan Jaroslav VEJMOLA
z Mostkovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.

21061620769

Dne 5. května 2022
jsme si připomenuli 30 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Marie OBRUČNÍKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Synové s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

22040520581

Dne 15. května 2022
uplyne 9 roků od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkují
manželka Ludmila,
dcera Ladislava a syn Pavel
s rodinami.

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

Dne 13. května 2022
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího KARDINÁLA
z Vřesovic.
S láskou vzpomíná rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 15. května 2022
vzpomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Vlasta SALAJOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají
děti s rodinou.

Dne 13. května 2022
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel HRUDA.
Všem přátelům,
kteří ho znali
a měli rádi,
za vzpomínku děkuje
manželka Lenka
a syn Daniel.

Kdo v srdci žije, neumírá.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

22042920789

Dne 4. května 2022
jsme vzpomenuli 4. výročí úmrtí
pana Stanislava RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomínají
dcery Eva a Jana Přikrylovy.

GRATULACE

SLUŽBY
Odborný řez ovocných stromů, sekání travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady.
Tel.: 605 864 140 - Bc. Ivo Kroupa.
Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.

Dne 4. května 2022
oslavil kulaté 80. narozeniny
pan Vojtěch WALTER
z Vícova.
Děkujeme Ti za vše
a přejeme všechno nejlepší
k tomuto významnému jubileu.
Dcera Eva a synové Jiří
a Vojtěch s rodinami.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358
Ostření nástrojů: řetězy, pily, nůžky, nože,
mlýnky, sekačky plotostřihy, nůžky na keře,
závitová očka, kráječe. Slezská 9, Pv.
Tel.: 582 330 082
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
proběhne
v PÁTEK
13. května,
v 10.00 hodin

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Zbořil 1940
Prostějov
Petr Müller 1948
Prostějov
Františka Kolářová 1935
Prostějov
Ctibor Horák 1955
Smržice
Dagmar Navrátilová 1943 Prostějov
Žofie Šutová 1934
Bedihošť
František Vyroubal 1950 Stařechovice
Marcela Piňosová 1951
Vranovice
Ivo Ležák 1961
Vrahovice
Antonín Zbožínek 1945
Prostějov
Marie Ondrušková 1930 Brodek u PV
Lubomír Štencl 1939
Olšany u PV
Jiří Protivánek 1965 Kostelec na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 9. května 2022
Jaromír Sedlář 1933 Smržice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. května 2022
Jan Vychodil 1953 Pěnčín 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdenka Atanasová 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Polách 1938 Ondratice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 13. května 2022
Jaroslav Bureš 1935 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Vít Protivánek 1998
Aneta Protivánková 2000
Oldřich Krutowský 1945

Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloš Gálíček 1970
Milan Písečný 1944

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 9. května 2022
Zdeňka Bartošová 1949 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 14. května 2022
Miloslava Slívová 1937 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Novotná 1939
Anežka Opálková 1930
Ludmila Korčáková 1941
PhDr. Hana Blahová 1948

Soběsuky
Prostějov
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 11. května 2022
Rostislav Hořava 1943 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Bulejka 1951

Prostějov

Jana Nováková 1945

Mostkovice

9. května 2022

PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme do našeho HOTELOVÉHO týmu posily. POZICE:
pokojská + příprava snídaní.
DOBA: krátký / dlouhý týden 6:3010:30. Brigáda / DPP / zkrácený
úvazek. MÍSTO pracoviště: PV.
Tel.: 777 005 488.
Firma na šití kožené konfekce
hledá šiče, šičky, plat. podmínky
19 000 Kč. Firemní benefity, stabilizační příspěvek 5 000 Kč.
Nástup možný ihned.
Info. na tel.: 603 834 529.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
probìhne
v PÁTEK
13. kvìtna
v 10.00 hodin

24%'0#$ª<ª
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HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

22050420794

22

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Investiční technik/-čka
Kontrolor/-ka kvality
Řidič/-ka nákladního automobilu
Skladník/-ce
Řidič/-ka sk. B, expedient/-ka
Dílenská šička/dílenský šič
Svářeč/-ka
Truhlář/-ka pro výrobu nábytku

19 730-28 920
22 000
27 000-35 000
25 000-23 000
20 000
14 250-20 000
19 700-22 200
19 700

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
třísměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Správa silnic Ol. kraje, Vrchoslavice
Wisconsin Engineer, Prostějov
Nature, Držovice
Spedition Feico, Držovice
Zemědělské družstvo Vícov, Lešany
Moděva Konice
Zámečnictví Winkel, Prostějov
Lachman Interier Design, Prostějov

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání tel.: 950 154 317.

220429107
22050610803

22050610807

22050610801

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

5176öä'

9. května 2022
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

35292/128&+9,/,ÿ.8
$1(%/8ä7ă7(%É'(-7(+É'(-7(

ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Květná ulice

Také devatenácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 12. KVĚTNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Výhra:

Jméno výherce: Dana TYLŠAROVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Richard Krajčo

Výhra:

Jméno výherce: Josef SYNEK, Brodek u Prostějova
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...V SALONU DA VINCI

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Dagmar ZDRÁHALOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
SUDOKU

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

6SUiYQiRGSRYĚď 2, 4, 2, 3
Výhra:

Jméno výherce: Petr VYCHODIL, Prostějov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď U nás seženete odháněče pro domácnost i automobil

Výhra:

Jméno výherce: Radek HENEK, Konice
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

22041360625

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þ]HVRUWLPHQWXNDYiUQ\

VydavateltýdeníkuPROSTĚJOVSKÝVečerník–společnostHanáPresss.r.o.-zpracováváosobníúdajeosoutěžícíchvtomtorozsahu:jméno,příjmení,bydliště.Vpřípadězasláníodpovědie-mailem,SMSzprávoučivpřípadějejího
oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do DO SPORTU
a graficky lehce poupravili odchovankyni prostějovského
volejbalu, která se k profesionální kariéře vrátila po dvou
letech…
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22041360626

MOLI, CHYBA, ROVY, NEUK, CENT, VEPŘI, KOSTEL, PIANINO,
GRANKO, CYKL, LÍNI, OBUJ, JÁVA, ŘÍPA, FAUL, PĚTIBOJ, SVAZ,
INZERCE, AJATIN, JARO, MATY, IDOL, LIKR, GYPS, PLAZ, AMÍK,
KRYSA, JUBIL, ORCHIDEJ, ÁMOS

22041160618

19111261313

.... TECHTLE MECHTLE

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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TIP Večerní
Večerníku
ku

FÉROVÁ SNÍDANĚ

.'<62%27$.9¨71$$l+2',1
.'(3$5.80¨676.¥.1,+291<6./29210¨67©35267¨-29
Snídaně, nejdůležitější jídlo dne. I to se občas říká. Stejně
jako to, že podle snídaně pak probíhá celý den. Co ale férová
snídaně? Přesně na tu vás nadcházející sobotu zvou z prostějovské městské knihovny. Od deseti do dvanácti hodin se ve
vedlejším parčíku bude podávat opravdu lahůdkové menu.
Zkrátka to, co by se bez nadsázky dalo označit za snídani férovou. Navíc se dozvíte, že není „fair“ jako „fair“...
Příjemný vstup do víkendu formou pikniku. I tak může vypadat dopoledne uprostřed města. Přesně takto hodlají do soboty
vstoupit v prostějovské knihovně. Zde už pravidelně pořádají
takzvanou férovou snídani. V čem spočívá? Účastník na místě najde kávu, čaj či kakao připravené knihovnicemi, stejně tak doma
napečené dobroty. Kdo pak chce, donese si taky něco svého.

Něco, co považuje za férovou, poctivou snídani. Tedy jídlo, které
je dobré, zdravé, zasytí. A také vskutku podomácku vyrobené,
případně oloupané – fantazii se meze nekladou.
Ale není férová, jako férová. Tato snídaně tak bude férová hned
dvakrát. Jedná se totiž i o odkaz na fair trade výrobky. Tedy takové, které jsou produkovány zejména „třetím světem“, zato však
v poctivé kvalitě a jejich výrobci za ně dostávají poctivou cenu,
nejsou zkrátka ožebračováni.
Pokud se chcete nejen dozvědět, jak si snídani udělat skvělou, ale
zároveň se něco dozvědět i o fair trade, neváhejte, lepší příležitost
mít nebudete. Přineste si piknikovou deku a třeba nějaký férový
čaj, kafe, kakao a čtivo dodáme. A kdyby pršelo, účastníci se schovají do knihovny.

/,*$'58l67(912+(-%$/,67µ¤5

8. KOLO TJ Sokol I Prostějov

vs. NK Austin Vsetín "B"
sobota 14. května 14.00 hodin

kurt u sokolovny na Skálově náměstí Prostějov

/,*$'58l67(912+(-%$/,67µ¤5

dohrávané 4. KOLO TJ Sokol I Prostějov

Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 9. května
14:00 PRINCOVA CESTA
animovaný film Francie
18:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
česká romantická komedie
20:00 POSLEDNÍ RODINA
životopisné drama Polsko
úterý 10. května
15:00 EXHIBITION ON SCREEN:
VELIKONOCE V UMĚNÍ
dokument Velká Británie
17:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
americké fantasy
20:00 SEVEŘAN
historické drama USA
středa 11. května
18:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
20:00 NEZANECHAT STOPY
polské drama
čtvrtek 12. května
17:30 VYŠEHRAD: FYLM
česká komedie
20:00 FILM ROKU
drama Španělsko
pátek 13. května
15:00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
animovaný film USA
17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
komedie ČR
19:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
americké fantasy
20:00 HOROROVÝ FILMOVÝ KVÍZ
týmová soutěž
21:30 ŽHÁŘKA
drama USA
sobota 14. května
15:30 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
17:30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
20:00 VYŠEHRAD:FYLM
neděle 15. května
10:30 JEŽEK SONIC 2
15:00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
19:00 NICK CAVE: THIS MUCH
I KNOW TO BE TRUE
hudební dokument Velká Británie
21:00 ŽHÁŘKA

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 9. května
19:00 HANA
nová dramatizace bestselleru A. Mornštajnové
SĜHGVWDYHQtVHNRQiYUiPFLSĜLSRPtQN\
 YêURþt WUDQVSRUWĤ åLGRYVNêFK
REþDQĤGRNRQFHQWUDþQtFKDY\KOD]RYDFtFK
WiERUĤ
5HåLH: Diana Šoltýsová
Hrají: Lucie Andělová, Anna Kratochvílová,
Kamila Sedlárová, Martina Eliášová, Martina
Nováková/Ivana Machalová, Lenka Loubalová,
Irena Kristeková
úterý 10. května
18:00 VEČER FRANCOUZSKÉHO
DIVADLA
pořádá Cyrilometodějské gymnázium
a ZŠ a MŠ v Prostějově

Mìstská
Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 9. května
17:00 LŽI A MANIPULACE
V POLITICE I MIMO NI
Lži, manipulace, dezinformace a fake news.
Setkáváme se s nimi denně, i když si to možná
neuvědomujeme. Jak je možné, že jsou stále
tak velkým problémem? Jak vlastně zjistit,
čemu můžeme věřit? A jak se svět dezinformací proměnil v souvislosti s pandemií
a válkou na Ukrajině? Nejen na tyto otázky
se pokusí odpovědět pedagog Masarykovy
univerzity a politolog Miloš Gregor.
středa 11. května
17:00 Z PROSTĚJOVA DO KANADY
A ZPĚT... PO 35 LETECH
Karoline Němcová Růžičková bude vyprávět příběh tří generací své rodiny, který začíná v Prostějově, pokračuje napříč Kanadou
a končí tam, kde začal - na Prostějovsku. Dozvíte se, jaké byly životní osudy mladé dívky
z Prostějova, která se v roce 1968 ocitla úplně
sama v Kanadě - s malým kufrem, zimním kabátem přes ruku a bez znalosti jazyka. Lásku
k češtině a všemu českému se jí však podařilo
v emigraci uchovat a dnes naopak její dcera
učí v Prostějově české děti anglicky.
čtvrtek 12. května
17:00 ODPOLEDNÍ BESEDA:
PRANOSTIKY
Kulturní klub
Každý všední den dopoledne se v knihovně
pro děti a mládež konají besedy pro školky
'8+$
a školy. Zajímá vás, jak takové besedy probíhají? Připravili jsme pro vás ukázkovou sérii,
Školní 4, Prostějov
kde vám je představíme. Osmá beseda je na
pondělí 9., středa 11. a čtvrtek 12. května
téma Pranostiky. Je vhodná pro celý první stu17:00 TANEČNÍ KURZY
peň ZŠ. Beseda je určena pro děti do 12 let,
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
ale pokud jste starší a máte rádi pranostiky, tak
lektor: Jan Halíř
vás tu také rádi uvidíme.
neděle 15. května
sobota 14. května
16:00 TANEČNÍ VEČER
10:00 FÉROVÁ SNÍDANĚ
NEJEN PRO SENIORY
V PROSTĚJOVĚ
hrají manželé Vyroubalovi
akce na podporu fair trade
do 31. května
do 31. května
JIŘÍ SEDLÁK
výstava obrazů malíře a pedagoga Střední MEZIČAS
výstava obrazů amatérských výtvarníků
školy designu a módy
Prostějovska
VÁCLAV RODEK
výstava obrazů malíře a pedagoga Ateliéru
malba II Fakulty umění v Ostravě

ZUŠ
9$PEURVH
Kravařova 14, Prostějov
úterý 10. května
17:30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT
koncert žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

Galerie
Špalíèek

Uprkova 18, Prostějov
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ V SRDCI
HANÉ
výstava Ústavu archeologické památkové
péče v Brně

Kino klub
'8+$
Školní 4, Prostějov
sobota 14. května
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
česká komedie
20:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 12. května
17:00 O MÁKU
vernisáž výstavy
Mák jako plodinu s tisíciletou tradicí a dlouho
používanou symbolikou v lidové kultuře
lze vidět na výstavě, kterou doprovodí také
originální „makové“ obrazy a dekorace od
Marcely Šimečkové.
17:00 MONUMENT
vernisáž výstavy absolventských prací studentů Střední školy designu a módy.
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
středa 11. května
19:00 MÁJOVÝ KONCERT
Zpěv: Veronika Vičarová
Klavírní doprovod: Ludmila Kopečná
Nedomanská

6SRUWFHQWUXP
- DDM
Vápenice 9, Prostějov
pátek 13. května
15:00 ZÁBAVNÉ VYRÁBĚNÍ
Z KERAMIKY
následuje sušení a 1. výpal výrobku

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov
středa 11. května
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
dva manželské páry a jejich vánoční večírek,
jedna z nejhranějších divadelních komedií
současnosti v podání skutečných manželských párů
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní plus Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
5HåLH: Jakub Hyndrich
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sobota 14. května
8.00 Okresní liga mužů, skupina Severozápad
(turnaje 2. kola, hřiště Bohuslavice a Hluchov)

vs. TJ Pankrác

neděle 15. května 14.00 hodin

kurt u sokolovny na Skálově náměstí Prostějov

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR

781,1*
sobota 14. května
8.00 Help tuning cup (druhý sraz vyznavačů
tuningu v roce 2022, camping Žralok Plumlov)

akce v regionu
Májový koncert v Konici
Máj, lásky čas. Tak se jmenuje poslední mimořádný koncert aktuální koncertní sezóny
Kruhu přátel hudby Konice. Konat se bude ve středu
11. května od 19:00 hodin v prostorách místního zámku
a vystoupí na něm klavíristka Ludmila Kopečná Nedomanská a zpěvačka Veronika Vičarová. První z nich je
mimo své aktivní hudební dráhy známá zejména jako
neúnavná organizátorka konický koncertů, druhá vešla
do povědomí veřejnosti díky své autorské tvorbě.

Větrání od zámku k zámku
Vycházka, jejíž součástí jsou hned dva zámky. To je program organizace Moravský turista na středu 11. května. Už 126. Větrání se
uskuteční jako součást programu Sportovního dne Univerzity Palackého, který organizuje univerzitní Akademik sport centrum pro
studenty a zaměstnance. Výlet je ovšem určený i dalším zájemcům.
Organizátoři slibují zajímavou trasu, na které nebude chybět zámek
a park v Čechách pod Kosířem, zámek v Náměšti na Hané a samozřejmě výstup na Velký Kosíř. Účastník nebo účastnice by se tedy měli
připravit na mírný, přesto ale stále výšlap. Sraz účastníků je v 8.10
na zastávce Olomouc-Neředín, krematorium. Trasa začíná na autobusové zastávce v Čechách pod Kosířem. Na akci je doporučeno
přihlášení předem na internetových stránkách Moravského turisty.

Za „světluškou“ kolem studánek

Help tuning cup

Pěkný i klidný program a v přírodě chystá prostějovské Ekocentrum Iris na sobotu 14. května,
kdy se uskuteční vycházka pro rodiny s dětmi podél potoku Ptenka. Trasa povede z lokality
Pohodlí do Ptení. Před jejím koncem budou moci účastníci obdivovat nově upravenou lokalitu
s řadou aktivit, a to včetně obřích šachů a Naučnou stezku Světluška. Hravé aktivity pak dětské
účastníky čekají podél celé trasy. Zahájení akce je naplánováno na 7.55 hodin, kdy ze stanoviště
číslo 10 odjíždí z prostějovského nádraží autobus na zastávku Pohodlí. Délka trasy bude okolo
pěti kilometrů.

Nadcházející sobotu 14. května by se
v kempu Žralok v Plumlově měl konat
Help tuning cup. Pořadatelem a zakladatelem soutěže je Anna Rubačíková s manželem Alešem. Projekt sdružuje majitele
upravených aut s touhou pomáhat. Jeho
cílem je pomoci dětem, které to potřebují.

&2.'<.'(aneb informace a události z vašeho okolí…
&2.'<.'(
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat
setkání rodičů s batolaty a předškolními dětmi,
kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky,
písničky, tanečky) bude připravena i rodičovská
diskusní skupina.
* NOVINKA: v úterky od 16:30 do 18:00
hodin probíhá program s malými dětmi KLUB
RODIČŮ A DĚTÍ Z UKRAJINY. Vedeno
v českém jazyce s tlumočením do ukrajinštiny.
Pro děti budou připraveny básničky, říkanky,
vyrábění, stolní hry a další aktivity. Dospělí si
mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do 19:30 hodin probíhá KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH
V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ. Pravidelné setkání
za účelem vzájemné podpory, výměny informací a sdílení. Pro zájemce nabízíme ve spolupráci
s Apoštolskou církví Prostějov duchovní poradenství
a modlitby. Děti mohou během setkání využít hernu.
* ve čtvrtek 12. května od 17:00 do 19:00 hodin
bude probíhat kulinářský podvečer, kde se naučíte připravovat a zároveň ochutnáte VARENYKY
–UKRAJINSKÉ NÁRODNÍ JÍDLO s různou
náplní. Hlídání dětí zajištěno.
EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 11. května od 9:30 do 15:00 hodin
proběhne vycházka a část naučné stezky nejen
pro seniory do Národní přírodní rezervace
Špraněk u Javoříčka ZKAMENĚLÝ ZÁMEK.
Společný odjezd autobusem přes Konici do
Hvozdu v 9:30 hodin (st. č. 1), návrat opět ze
Hvozdu po 15.00 hodin. Délka trasy 8-9 km.
* v sobotu 14. května od 7:55 do 13:15 hodin
proběhne vycházka na novou naučnou stezku
pro rodiny s dětmi podél potoka Ptenka z Pohodlí do Ptení ZA SVĚTLUŠKOU KOLEM
STUDÁNEK. Pro děti budou připraveny hravé
aktivity. Společný odjezd autobusem na zastávku
Pohodlí v 7:55 hodin (st. č. 10), návrat do Prostějova kolem 13:15 hodin. Délka trasy 5-6 km.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen pro objednané klienty. Můžete využít
služeb našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čisticí tablety či ušní
tvarovky různých velikostí).

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny ve Svatoplukově ulici č. 15:
pondělí 9.00–12.00, 14.00–16:30, čtvrtek

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od
12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po
telefonické domluvě.

MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 9. do pátku 13. května se bude
k mezinárodnímu dni pro rodinu konat
TÝDEN PRO RODINU V PRAVIDELNÝCH PROGRAMECH

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17 nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773.
* večtvrtek19.květnase bude konat zájezd směr
Rajhrad, Kounice, Rosice, zájemci mohou volat
na tel.: 606 891 219 nebo na tel.: 606 786 325
V neděli 15. května 2022 od 7:00 do 12:00
hodin se uskuteční XXIV. SETKÁNÍ VETERÁNISTŮ S HISTORICKÝMI VOZIDLY.
Akce se bude konat nanám. T. G. M. v PV.
V neděli 15. května v 18:00 hodin proběhne vernisáž výstavy LEONIDAS KRYVOŠEJ: OCHRÁNCI ZAHRAD s účastí
autora. Výstavu můžete vidět do 5. června
v baru VINO&TAPAS na Pernštýnském
nám. 176/8 v Prostějově.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy či manželské
krize, poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování s psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA –
adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky
v malé skupině a bezpečném prostředí.
* v úterý 10. května a ve čtvrtek 12. května od 8:30 do 12:30 hodin proběhne
PRVNÍ ŠKOLIČKA MC PROSTĚJOV
KRASICE. Jde o dopolední kroužek typu
miniškolky, určený dětem od 2 do 4 roků.
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA
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SPOLEČNOST

Pondělí 9. května 2022

Pro Cenu Olomouckého kraje si šel
Petr KOZÁK

22050610816

OLOMOUC Olomoucký kraj má nové držitele cen
Sportovec Olomouckého kraje. Vyhlášeny byly ve středu
4. května v sále Moravského divadla v Olomouci, a to za
rok 2021. Letos se akce uskutečnila už podvacáté. Mezi
oceněné patří například Jiří Novák z prostějovského tenisového klubu, předseda nohejbalového oddílu Jaromír
Faltýnek nebo judistka Julie Švecová. Jinak vládli extraligoví hokejisté. V hlavní kategorii jednotlivců zvítězil
David Krejčí, v družstvech tým HC Olomouc a nejlepším
trenérem je Zdeněk Moták.

FOTOGALERIE

5RQNGéPÚUPÊOGMXwGEJCMVÆTčUVąGFGéPÊCMEGFoto: TK PLUS/Pavel Lebeda

klikni na

www.vecernikpv.cz
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REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN, EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR A PŘEHLED VÝSLEDKŮ NAJDETE NA STRANĚ 48
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ŵĢƐşĐŝ ƐŽƵƚĢǎĞ ǀǇůŽƐŽǀĄŶ ǀşƚĢǌ͘ :ĞĚĞŶ ēůŽǀĢŬ ƚĂŬ ďƵĚĞ ŵŽĐŝ ŵşƚ
ͣǀŽƐƵĚş͞ǌĂŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶũĞĚĞŶŽĚƉŽǀĢĚŶşůşƐƚĞŬ͘
sşƚĢǌŵĢƐşēŶşŚŽůŽƐŽǀĄŶşŽďĚƌǎşũĂŬŽĐĞŶƵǀǇŚůşĚŬŽǀǉůĞƚŶĂĚWƌŽƐͲ
ƚĢũŽǀĞŵ͘sşƚĢǌǌĄǀĢƌĞēŶĠŚŽǌĄƎŝũŽǀĠŚŽůŽƐŽǀĄŶşƉĂŬǌşƐŬĄƚĂŶĚĞŵŽͲ
ǀǉƐĞƐŬŽŬƉĂĚĄŬĞŵ͘ĞůŬĞŵƚĞĚǇďƵĚĞǀǇůŽƐŽǀĄŶŽƓĞƐƚƓƛĂƐƚůŝǀĐƽ͘
EĂŬŽŚŽƐĞƵƐŵĢũĞƓƚĢƐƚşǀĚƵďŶƵ͕ŬǀĢƚŶƵ͕ēĞƌǀŶƵ͕ēĞƌǀĞŶĐŝĂƐƌƉŶƵ͕
ƚĞŶƐĞƉŽĚşǀĄŶĂŵĢƐƚŽǌƉĂůƵďǇůĞƚĂĚůĂ͘<ĚŽǀǇŚƌĂũĞǌĄǀĢƌĞēŶĠŬŽůŽ͕
ďƵĚĞƐŝŵŽĐŝƐŬŽēŝƚƉĂĚĄŬĞŵ͕ŶĂƚĂŶĚĞŵŽǀĠŵƐĞƐŬŽŬƵũĞũďƵĚĞĚŽͲ
ƉƌŽǀĄǌĞƚǌŬƵƓĞŶǉƉĂƌĂƓƵƚŝƐƚĂǌǀĂŶǉƚĂŶĚĞŵƉŝůŽƚ͘

PROSTĚJOV NPROSTĚJOV Poslední domácí zápas v sezóně 2021/2022 FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY čeká prostějovské eskáčko netradičně ve středu
11. května. Tentokrát se na vlastním hřišti představí
proti Varnsdorfu. Tým z jednoho z nejsevernějších
míst v České republice aktuálně nechává zapomínat
na předešlé slabší roky a aktuálně obsadí jednu z horních příček tabulky druhé nejvyšší soutěže. Navíc
Varnsdorf patří k vůbec nejproduktivnějším týmům.
Klub v předešlých letech zažíval spíše útlum. Je to
už pár let, kdy si vybojoval právo postupu do nejvyšší
ligy. Ten odmítl kvůli nevyhovujícímu stadionu. A od té
doby klub ve druhé lize spíše paběrkuje. Letošní rok je
ale jiný. Aktuálně se Varnsdorf nachází na šestém místě. Nicméně má nepříliš povedené jaro. Vstoupil do něj sice vysokými
výhrami nad rezervou Sparty a také s Příbramí, aktuálně však tým spíš
ztrácí. Největší lekci přitom dostal na jaře od Opavy, která Severočechy
porazila pohodlně 3:1.
Varnsdorf má ale přeci jednu zbraň, které se zatím týmu daří držet na vysoké kvalitě. A tou je útok. Bohužel pro Severočechy, mužstvo závisí ve
střílení gólů téměř výhradně na dvou hráčích. Tím prvním je Bojan Dordič. Sedmadvacetiletý útočník už nastřílel 14 branek. O tři roky mladší
forvard Patrik Schön je aktuálně na pěti přesných zásazích. Jenže přeci
jen oproti podzimu na tom tým už tak dobře není ani se střílením branek.
Kdo další pak reprezentuje Varnsdorf? Nejvytíženějšími hráči jsou
Dordič, Richter a Bláha, kteří odehráli přes 2000 minut. Nejstarší hráče,
třicátníky, mají Varnsdorfští třeba v Pavolu Rudnytskyym, který za Varnsdorf odehrál už přes tři sta zápasů. Duo Zbrožek–Kouřil má zase ligovou
minulost. Oproti Prostějovu pak má Varnsdorf výhodu v širším kádru.
Utkání začne na trávníku areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově od 17.00 hodin.
(sob)

WşƐĞŵŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝǀŽďĄůĐĞŽǌŶĂēĞŶĠͣ^Khd EKϮϬϭϭ͞ŵƽǎĞƚĞƉŽƐşůĂƚĚŽŬŽŶĐĞƚǉĚŶĞŶĂĂĚƌĞƐƵWZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬ͕sĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕
ϳϵϲϬϭWƌŽƐƚĢũŽǀ͘WŽŬƵĚĚĄǀĄƚĞƉƎĞĚŶŽƐƚĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠĨŽƌŵĢ͕ǌĂƐşůĞũƚĞŶĂƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌŶĞďŽǌĂĚĞũƚĞŽĚƉŽǀĢěǀĞƐƚĞũŶĠŵƚĞƌŵşŶƵ
ĚŽŽĚƉŽǀĢĚŶşŚŽĨŽƌŵƵůĄƎĞŶĂĂĚƌĞƐĞĂŶŽͲƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌͬƐŽƵƚĞǌ͘hēŝŶŝƚƚĂŬŵƵƐşƚĞĚŽƉĄƚŬƵϭϯ͘ŬǀĢƚŶĂ͕ϭϮ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͘

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ FOTBALOVÉHO
ESKÁČKA ČTĚTE NA STRANĚ 35

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

vs.

➢

TBALEM

I.A tøída skupina B – 20. KOLO

I.A tøída skupina B – 20. KOLO

I.B tøída skupina A – 20. KOLO

I.B tøída skupina A – 20. KOLO

I.B tøída skupina B – 20. KOLO

Pøebor OFS PV; II. tøída – 20. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 14. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci n.H.

SK PROTIVANOV
FK NOVÉ SADY „B“
NEDĚLE 15. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Protivanově

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 15. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL ÚJEZDEC
NEDĚLE 15. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK HAŇOVICE
NEDĚLE 15. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Mostkovicích

TJ SOKOL VÍCOV
FC KRALICE NA HANÉ „B“
NEDĚLE 15. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vícově
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DIVADELNÍ MÁJ
LIDI BAVIL VE VELKÉM,
PO DVOU LETECH
3îOüµFP=TGJQTKMJ?µIJ
Å8þ´9.9ħ718
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

2KXÊPUMÚUQWDQT8÷Vą¾MUK\CèGUMÆPGDGX[UNQWåKNQF\EGNCX[RTQFCPÆJQU¾NWMKPC1MQX0÷OéKEÊEJPCF*CPQWRQVNGUM
XGUVQLG
Foto: www.nemcicenh.cz

METALIZACE

HDM 2022

CENY A ČESTNÁ
UZNÁNÍ
Pekelné plány – DS Slavkov u Brna
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ

Miroslavu Slováčkovi
Marii Gottwaldové
Ivanu Markovi
Jaromíru Matějkovi
Radimu Kachlířovi
Jiřímu Olšanskému
a Jarmile Pospíšilové

za roli
za roli
za roli
za roli
za roli

Lucifera
Amálie Brdečkové
Cyrdy Brdečky
elektrikáře
elektrikáře

za návrh scény ke hře Pekelné plány

Přepadení v Kroměříži – Morkovští ochotníci
çGUVPÅW\P½PÉ Kamilu Žižlavskému
çGUVPÅW\P½PÉ Zuzaně Klusalové
çGUVPÅW\P½PÉ Lence Czereové
çGUVPÅW\P½PÉ Marii Tesar

za roli
za roli
za roli
za scénář ke hře

Veroniky
Jiřiny
Samanthy Štruncové
Přepadení v Kroměříži

Pohádka máje – DS bratří Mrštíků Boleradice
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
%GPC
%GPC
%GPC
%GPC

Matyáši Kynclovi
za roli
Štěpánce Veselé
za roli
Janě Vystoupilové
za roli
DS bratří Mrštíků Boleradice za inscenaci hry
Janě Kahounové
za návrh scény ke hře
Ivě Kahounové
za úpravu textu ke hře
Haně Samsonové
za roli
Marii Sokolářové
za roli

Ríši Gregora
Helenky
hostinské
Pohádka máje
Pohádka máje
Pohádka máje
Bytné
Poštmistrové

Andělika a laskavec – DS Rájec-Jestřebí
çGUVPÅW\P½PÉ Františku Alexovi

za roli

pana Bardolpha

Kocourek Mořeplavec – Divadlo Strom Brno
çGUVPÅW\P½PÉ Janu Říhovi
çGUVPÅW\P½PÉ divadlu Strom

za scénář ke hře
za inscenaci hry

Kocourek mořeplavec
Kocourek mořeplavec

Upokojenkyně – DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
çGUVPÅW\P½PÉ
%GPC
%GPC
%GPC

Tomáši Zbožínkovi
Marii Vystrčilové
Pavlíně Procházkové
Štěpánu Procházkovi
Anetě Klvaňové
Ludmile Binderové
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova

za roli
za roli
za roli
za roli
za roli
za roli
za inscenaci hry

Erika Vrbičky
Jarmilky
Marcelky
pana Vaňka
Anny Vrbičkové
Marie Ptáčkové
Upokojenkyně

NĚMČICE NAD HANOU „Když dva jsou jako jeden, v máj
promění se červen…,“ mohli si na melodii ze známého
muzikálu Starci na chmelu notovat po dva roky při tradičním
Hanáckém divadelním máji v Němčicích nad Hanou. Kvůli
proticovidovým opatřením totiž museli akci ze začátku května
opakovaně přesunout na červen. Letos se vše mohlo vrátit
do májových kolejí. Početné publikum se během celého uplynulého týdne náramně bavilo při celkem 12 představeních.
Zcela vyprodán byl sál místního kina Oko však pouze jednou,
a to ve středu 4. května při hře pivínského divadelního spolku
Větřák, který si mohl užít závěrečného potlesku ve stoje.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Šaty dobrého člověka nedělaj! Možná mohou někomu pomoci v kariéře, zajistit mu společenský úspěch
i obdiv okolí, nicméně jeho charakter rozhodně nenapraví… To byla
hlavní myšlenka hudební komedie
Dobře ušitý frak, s níž na Hanácký divadelní máj dorazilo v pátek
6. května Bernacké ochotnické divadlo Bodlák. Inscenace, které jsme

byli osobně přítomni, vynikala zejména skvěle zpracovanými kostýmy,
jež dobře charakterizovaly pokrytecké prostředí „lepší“ společnosti. Právě snobové umožnili strmý kariérní
vzestup nepříliš schopného krejčovského tovaryše, který nad ostatní vyčníval pouze drzostí a ochotou udělat pro úspěch cokoliv. K tomu mu
notně pomáhala jindy vrtkavá „paní
štěstěna“. Díky tomu se hlavnímu
hrdinovi podařilo dosáhnout nejen
bohatství a všeobecného obdivu, ale
i lásky krásných žen. „Příběh se mi líbil. Překvapilo mě i množství slušně
zpívajících herců, i když u některých
by intonace potřebovala doladit. Ško-

da jen, že i během dialogů se mnozí
z nich více soustředili na to, aby jim
bylo dobře rozumět, než na to, co
a proč vlastně říkají,“ zhodnotil jeden
z diváků.
Přestože na Dobře ušitý frak dorazila
do kina Oko velmi solidní návštěvnost, největší nával tu zažili už ve
středu, kdy vystoupil soubor Větřák
z nedalekého Pivína se hrou Divadla
Járy Cimrmana České nebe. „Vyprodáno bylo do úplně posledního
místa. Výkon herců pak všichni ocenili potleskem ve stoje,“ potvrdila
místostarostka Němčic na Hanou
Jana Oulehlová, která je s pořádáním
divadelní přehlídky dlouhodobě spojená.
Diváci pak mohli jednotlivá představení hodnotit. Nejlépe v tomto
ohledu dopadl soubor bratří Mrštíků Boleradice, jenž do Němčic
dorazil s Pohádkou máje, což bylo
vzhledem k termínu konání skutečně stylové. „Letošní ročník byl
mimo jiné výjimečný tím, že hned
dva soubory na poslední chvíli kvůli
nemoci nedorazily. V minulých letech by asi jejich představení byla bez

za roli
za roli
za scénář ke hře
za roli
za roli
za roli
za roli
za kostýmy ke hře

2QRGNMC4CMQXPÉM
inscenaci

&55VTQO$TPQ
Kocourek mořeplavec.

Národní přehlídky
inscenaci

&5DTCVĄÉ/TvVÉMČ$QNGTCFKEG
Pohádka máje.

J. A. Komenského
Anny
Přes překážky ke hvězdám

Lektorský sbor nominuje
do programu
Národní přehlídky

Morgana

-TCMQPQvČXFKXCFGNPÉ2QF\KO

Dobře ušitý frak – DS Bodlák, Bernacké Ochotnické divadlo
çGUVPÅW\P½PÉ Zdeňku Klosovi
çGUVPÅW\P½PÉ Tomáši Horutovi
%GPC
Marii Šimíčkové
%GPC
Šárce Šimíčkové

Národní přehlídky

k širšímu výběru do programu

Emma a trolí sen – DS Opona Želechovice nad Dřevnicí
çGUVPÅW\P½PÉ Liboru Novákovi

k širšímu výběru do programu

-TCMQPQvČXFKXCFGNPÉRQF\KO

Přes překážky ke hvězdám – DS Červiven Bruntál
çGUVPÅW\P½PÉ Kateřině Jombíkové
%GPC
Petře Severinové

Lektorský sbor doporučuje

Lektorský sbor doporučuje

České nebe – DS Větřák Pivín
çGUVPÅW\P½PÉ Václavu Horákovi

náhrady zrušena, ale letos se nám za
ně v obou případech podařilo najít
kvalitní náhradu. I díky covidu jsme
se prostě naučili nespoléhat na naše
původní plány a představy,“ vypíchla
Jana Oulehlová, kterou těšilo to, že
se přehlídka těší nejen velké podpoře diváků, ale i Olomouckého kraje
a četných sponzorů z řad soukromých firem.
Upřímný obdiv organizátorů i diváků
určitě patří také amatérským divadelníkům za to, že překonali nelehkou
covidovou dobu a našli v sobě energii a chuť něco společně vytvořit.
Letošní nesporně úspěšný 36. ročník
Hanáckého divadelního máje tak
nepochybně nebyl tím posledním.
„Když už jsme zvládli covid, tak nás
nic nezastaví,“ uzavřela optimisticky
Jana Oulehlová.

Fimka, krejčího
Patorka
Laury
Dobře ušitý frak

inscenaci

8JWFGDPÊMQOGFKKd&QDąGWwKVÚHTCMqUGRąGFUVCXKNQJPGFJGTEčXRGTHGMVP÷RCFPQWEÊEJMQUVÚOGEJ(QVQ/CTVKP<CQTCN

&5,-6[N$TQFGMW2ĄGTQXC
Upokojenkyně.

'YDURN\êHN¿QËVHY\SODWLO\

Premiéra PiDi dostala diváky
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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(QVQCTEJKX,CPC0GFDCNC

PIVÍN Pěkný divadelní zážitek
prožili lidé během sobotního odpoledne v Pivíně. Tedy alespoň ti,
kteří vyrazili do kulturního domu.
Zde je čekala hra S čerty nejsou
žerty na motivy známé české pohádky od místního souboru PiDi.
A role? Těch se zhostily děti mezi
jedenácti a čtrnácti lety.
„Vybrali jsme si tu pohádku, protože děti ji mají rády. A to kouzlo
čertů zapůsobí v divadle na diváka
ať už na dětského, nebo dospělého.
Čerti vždycky zafungují,“ říká za
tvůrce hry Jan Nedbal, který kousek režíroval společně s manžely
Hanou a Zdeňkem Svozilovými.
Diváci se nakonec dočkali parád-

ního vystoupení a taky parádní
atmosféry. „Některé scény bohužel
nejdou z filmu přenést, zvolili jsme
tedy variantu vypravěče, který některé scény dotvořil. Hodně jsme se
pohádkou inspirovali. Nechybělo
peklo s pekelnou váhou, ani kostýmy na slušné úrovni,“ uvedl Nedbal.
Ukázalo se, že lidé umí povedené věci
ocenit. „Návštěvníků bylo přes tři sta.
Kulturní sál by opravdu plný a byli
tam jak lidé nejstarší, tak ti nejmenší.
Děti si vysloužily ovace ve stoje. Premiéra byla opravdu grandiózní ve velkém stylu. Shledali jsme se s velkým
ohlasem od místních i přespolních,“
usmíval se po premiéře Jan Nedbal.
Vše přitom mohlo být jinak. Tedy

alespoň datum premiéry. Ta původně byla naplánovaná na úplně
jinou dobu. „Pohádku jsme s divadelním souborem PiDi začali zkoušet
na začátku roku 2020. Rozdali jsme
scénáře a mysleli si, že v květnu 2020
uděláme premiéru. Bohužel pandemie nám všechny plány překazila.
A proto jsme premiéru museli pětkrát přeložit,“ řekl Nedbal. S těžkostmi se ale tvůrčí tým s herci vypořádal.
A výsledkem byl úspěch. „Rád bych
tímto poděkoval manželům Svozilovým, dále Davidu Pavelkovi, hercům
a jejich rodinám. Stejně jako obci,
která nám umožňuje v kulturním
domě hrát,“ vzkázal na dálku Jan Nedbal.
(sob)
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UG\ÐPQWPCRčF÷UWXGTÆPPÊEJ$QJWPKE
BOHUNICE, PROSTĚJOV Z předposledního jedenáctého místa se
házenkáři Sokola II Prostějov už nemohli hnout, navíc 2. ligu mužů JM
2021/22 končili na palubovce naprosto dominantního Tatranu Bohunice. To smrdělo debaklem, který se
však v závěrečném 22. kole nekonal.
Domácí sice triumfovali hladce, ale
nikterak extrémně 38:26 (22:12).
I bez obou brankářských tahounů Jiřího Hrubého a Zdeňka Micky drželi
Hanáci velmi dlouho dost vyrovnaný průběh střetnutí. Z 6:2 se hlavně
trefami mladičkého Davida Flajsara
dotáhli na 8:6, ještě ve 20. minutě to
po trefách zkušeného Davida Jurečky i dalších jeho parťáků bylo 13:10.
Ovšem vzápětí hosty smetl razantní
nápor favorita, jenž zbytek úvodního poločasu opanoval 9:2 a do šatny
si tak nesl bezpečný desetigólový
náskok - 22:12.
Ten po změně stran dvanáct minut
udržoval, nicméně uvolněným způsobem hrající borci Sokola II se od
stavu 26:16 nečekaně vrátili do zápasu. O trefy se rovnoměrně dělili
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druholigové skupiny Jižní Morava do
úzkých.
Výborná pasáž prostějovského týmu
vyvrcholila na sklonku 47. snížením
na pěkných 28:21. Případná výsledková senzace sice reálně nehrozila,
přesto outsider mohl sklízet za své
vzepětí zaslouženou pochvalu. Bohuničtí pak zase zvýšili tempo, utekli
Vojtěch Pospíšil, Jiří Kosina, Vojtěch na 32:22 a zbytek mače měli bez
Micka a Martin Bečička, i bez červe- problémů pod kontrolou. Včetně
nou kartou vykázaného Pavla Šesto- posledních dvou zásahů z 36:26 na
řáda dostávali suverénního premianta konečných 38:26. Ani tak papírově

-QUVGNGéVÊPC\¾X÷TPGWUR÷NKX·LG\FW
ÚJEZD U BRNA, PROSTĚJOV
S jistotou páté pozice v konečném
pořadí 2. ligy mužů JM 2021/22
jeli včera házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK na hřiště papírově slabšího Újezdu u Brna. Mohli
tam ještě vylepšit své již tak velmi
solidní bodové konto, leč nestalo
se. Protivník je přestřílel 35:30
(20:17) a „zařídil“ jim porážkový
finiš jinak vcelku povedeného ročníku.
Začátek hosté chytili dobře, do 12.
minuty vedli zejména kanonádou
Rostislava Podhrázského 6:7. Vzápětí
Jihomoravané vývoj otočili třemi góly
za sebou (9:7), nicméně hanácký tým
postrádající kanonýra Marka Dostála
zanedlouho znovu přidal ofenzivní
obrátky a z 13:10 se opakovaně přibližoval na nejtěsnější rozdíl (13:12
až 16:15). Víc mu bohužel nedovolila špatně fungující obranná činnost,
v hodně otevřeném duelu Újezd skó-
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roval už do přestávky dvacetkrát.
Přesto se trpěliví Hanáci po pauze
opět dotáhli na 21:20, na přelomu
obou poločasů se trefoval David
Palička s Markem Greplem. Jenže
následovaly dva rozhodující zlomy.
Nejprve domácí v čele s produktivní
dvojicí Kachlík a Lattenberg nasázeli
čtyři kusy v řadě (25:20), načež po

vykřesání kostelecké naděje Janem
Smékalem, Martinem Popelkou
a Dušanem Knápkem (27:25) svůj
předchozí úder ještě překonali. Tentokrát šlo o šestibrankovou šňůru na
33:25, která definitivně pohřbila jakékoliv šance hákáčka na bodový zisk.
V závěru došlo pouze k dílčí korekci
na konečných 35:30.
(son)

KOSTELEC NA HANÉ Zimní há- přišla rána z čistého nebe a ťala do živézenkářské zápolení dvou nejmlad- ho. V návaznosti na doporučení krajské
ších žákovských kategorií Hanácké hygienické stanice měl být turnaj, který
pohár se na palubovce kostelecké obnáší i zajištění ubytování a stravy pro
městské sportovní haly již stalo tra- většinu týmů, nekompromisně zrušen.
dicí i nedílnou součástí výrazných A to přesto, že TJ SOKOL Kostelec na
BYLI JSME
mládežnických aktivit v českém
U T O H OHané – HK jako pořádající klub byl připrostředí tohoto tradičního sportu. praven splnit platné podmínky.
Bohužel známé koronavirové okol- S myšlenkou dalšího zrušeného ročníku
nosti turnaj loni zhatily. Letos tomu se kostelečtí nadšenci odmítli smířit a ješbylo jinak...
tě týž den všem přihlášeným družstvům
O to usilovněji se všichni pořadatelé představili improvizovaně připravený
pustili do letošního ročníku. Jednodu- nový formát turnaje, který z dvoudenché to však vzhledem k neustálé ne- ního turnaje udělal dva jednodenní, kdy
jistotě nebylo. Každopádně turnaj byl každá z věkových kategorií měla svůj
připravován v osvědčeném formátu jeden hrací den. Očekávání bylo spíše
z minulých let a vzhledem k dopředu skeptické, neboť se rázem znehodnotila
nepředvídatelným okolnostem nejen původní atraktivita celého podniku a miv naší zemi organizátoři výjimečně ne- nimálně pro vzdálenější týmy vznikla obzvali zahraniční týmy (kromě těch ze rovská komplikace se stravováním i ubySlovenska).
továním, které v tu chvíli nebylo možné
Zájem o miniházenkářské klání v Kos- s jistotou nabídnout.
telci byl přitom obrovský, některé Nicméně neuvěřitelná podpora téměř
později přihlášené týmy musely být všech přihlášených celků dostala pořaz kapacitních důvodů odmítnuty. Jako datele naprosto do kolen. Až na jednu
novinka fungoval on-line výsledkový výjimku byli všichni ochotni ustoupit
servis přes mobilní a internetovou apli- ze servisu, který je jim běžně nabízen,
kaci, cílovým datem se stal termín 5. a 6. a obětovat své vlastní pohodlí jen pro
února 2022. Již po Vánocích byla akce to, aby si děti konečně mohly zahrát plpo organizační stránce zajištěna, a do- nohodnotný turnaj. Tato bezmezná důkonce i vládní opatření hrála do karet. věra rozproudila organizátorům v žilách
Necelé dva týdny před konáním ovšem ztuhlou krev a doslova po hlavě se tak

vrhli do zajišťování aspoň základního
zázemí. Podařilo se nakonec připravit
ubytování pro alespoň velmi vzdálené
týmy. A dokonce i stravu, za což zaslouží
velkou pochvalu firma Coufalová Catering, s níž proběhla dohoda v extrémně
rychlém čase. Pro všechny účastníky tak
nakonec byla připravena plnohodnotná vynikající jídla.

mnohem slabší kolektiv nezklamal.
„Tatran je jasně nejlepší mančaft soutěže, ve všech činnostech je jinde než
my, výkonnostně nad námi. Proto
jsme se po první půlce trochu báli,
abychom nedostali potupnou padeBYLI JSME
U TOHO
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sátku. A říkali si, že musíme pořád
bojovat a nepřipustit žádný velký výprask. Což se podařilo. Ve druhé půli
jsme hráli dobře, navíc soupeř polevil i prostřídal sestavu, tím pádem
se nám povedlo odvézt přijatelnou

porážku. Byť jsme po změně stran
dlouho dohrávali bez klasického pivota. Kluci ale nic nevzdali a celkově
neúspěšnou sezónu uzavřeli slušným
výkonem,“ shrnul hlavní trenér „dvojky“ Tomáš Černíček.
(son)

David Palička: „Páté místo
je pro mě osobně trochu
zklamáním. Já jsem věřil,
že letos uděláme bednu“

KOSTELEC NA HANÉ Jak zkušenosti, tak důraz by osmadvacetiletý
pivot David Palička (na snímku) mohl
rozdávat. Předminulou neděli dopoledne proti maloměřickému „béčku“
se však kostelecký házenkář také vydatně rozstřílel a šesti trefami přispěl
ke spolehlivému vítězství HK o sedm
branek.

Marek SONNEVEND
yy Asi jste se cítil na hřišti dobře...
„Moc díky, bylo to opravdu fajn. Soupeř
hrál specifickou obranu, dost vysunutou. A díky tomu bylo na brankovišti
hodně prostoru pro pivota. Snažil jsem
se toho co nejvíc využívat a uvolňovat
se, kluci mi dobře nahrávali, následné
střely jsem docela trefoval. I na trénincích se snažíme dohrávky akcí tlačit do
pivota, tentokrát k takovému pojetí herní styl hostů vyloženě vybízel. Dařilo se
mně i týmu, takže dobrý.“
yy Nicméně do stavu 6:10 nevypadalo střetnutí příznivě. Co jste potom
zlepšili?

„Ze začátku jsme hráli hrozně staticky, do stoje. Během time-outu jsme si
proto řekli, že to musíme změnit a jít
mnohem víc do pohybu. Navíc omezit
zbytečné chyby proti jejich vysunuté
obraně, neztrácet tolik balónů. A na
čem jsme se domluvili, to se nám pak
víceméně dařilo hrát v celém zbytku
zápasu. Zabrali jsme obranou, vzájemně si pomáhali, zlepšili útok, oba
gólmani toho dost pochytali: Pavel
Navrátil v první půlce, Mája (Jan Mayer
– poznámka autora) se skvěle chytil po
přestávce. Přidali jsme taky trpělivost
a překonali výpadek během druhého
poločasu, kdy jsme při náskoku šesti
gólů začali až moc vymýšlet blbosti. Závěr už jsme si pohlídali, výsledkem bylo
jasné vítězství. Řekl bych, že se nám
povedlo poučit z minulého utkání, proti
Kuřimi ne tak vydařeného.“
yy Byla motivace tím větší, že šlo
o domácí rozlučku se soutěžním ročníkem?
„Určitě jo. Byl to poslední zápas doma,
fakt hodně jsme chtěli vyhrát.“

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

yy Zdoláním Maloměřic B jste definitivně potvrdili svou pátou pozici ve
druhé lize. Berete ji?
„Pro mě osobně je to trochu zklamání,
protože jsem očekával, že letos uděláme bednu. Nebylo k tomu daleko, ale
doplatili jsme na některé zbytečné porážky nebo remízy jak na podzim, tak
teď na jaře. Poztráceli jsme takhle pár
bodů, které nám chybí ke čtvrtému
i třetímu místu. Přitom jsem přesvědčený, že náš současný kolektiv měl na
víc. Ukázali jsme to například nedávno
v Bohunicích, kde celý mančaft parádně šlapal a držel krok s tak kvalitním
celkem, jaký Tatran má. Fyzicky i herně na podobně skvělé výkony máme,
jen musíme všichni chtít taky v hlavách. Potom můžeme klidně mířit ještě výš než na momentální páté místo.“

Hanácké pohár v miniházenéVH~VSĨñQĨYUiWLO]SĨW
67$5h©0,1,l&,
roèníky narození 2011 a 2012)

První den bojovala starší věková kategorie a od počátku bylo patrné, že týmy rozhodně ve svých klubových přípravách
nelenily. Pohybové schopnosti, hráčské
dovednosti a především nadšení se blýskaly v reflektorech halových lamp. Hlavně finálová utkání přinesla doslova miniházenkářské skvosty, kdy bez jakýchkoliv
předsudků bylo možné předváděnou
hru považovat za doslova učebnicovou
oslavu házené. Zejména nejlepší čtyři
kolektivy prezentovaly precizní osobní
obrany s aktivním přistupováním k útočícím hráčům při přebírání míče, souhrou v té nejvyšší možné rychlosti s maximálním využitím klamavých činností
s míčem i bez něj.
Silně obsazený turnaj se aspoň částečně
vydařil i kosteleckým miniházenkářům.
A-tým se v základní části turnaje potkal
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postupně s týmy Vršovic (19:14), HFP
Prostějov (35:6) a Náchoda (12:21),
což byl pozdější finalista. Po druhé pozici v základní skupině přišla v osmifinále
překážka v podobě dobře známého Tatranu Litovel (17:15). Ve čtvrtfinále pak
domácí očekával starý známý ze skupiny
Náchod, který je opět převyšoval hlavně
svou obrannou důsledností i rychlými
útočnými výpady (6:14). V bojích o 5. až
8. místo Hanáci porazili Velkou Bystřici
22:19 a podlehli slovenské Šaľe 21:28,
což znamenalo konečnou 6. příčku ze 16
účastníků. Útěchou po poslední prohře
se stalo vyhlášení Lukáše Coufala nejužitečnějším hráčem turnaje.
Kosteleckému béčku se bohužel vůbec
nedařilo a skončilo bez výhry poslední.
A kdo obsadil medailové posty? 1. TJ Sokol Telnice, 2. HC TJ Náchod, 3. Sokol
Sokolnice.

0/$'h©0,1,l&,
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Dvanáct týmů nejmenších házenkářů
zápolilo o Hanácké pohár tedy o den později. Vzhledem k tomu, že daná věková
kategorie je převážně tvořena naprostými
začátečníky, jsou utkání charakteristická
skutečnou hravostí, nezištností a také
možná až herní naivitou prvních házenkářských krůčků. Spousta herních situací
proto svou roztomilostí rozzářila u fanoušků, rodičů i trenérů úsměvy na tvářích.
Přesto se našly mančafty, které i přes svůj
útlý věk předváděly velmi vyspělý sport,
jenž si zasloužil velké uznání. Obzvláště
finálové utkání mezi týmy Hostěrádky-Rešov a HŠK Legends Šal´a bylo
vynikající přehlídkou miniházené a fantastický férový dětský boj rozhodla až
poslední sedmička nařízená rozhodčím

„Už jen to, že se nám podařilo turnaj za složitých okolností vůbec uspořádat, je tím největším vítězstvím, kterého bylo možné dosáhnout.
Obrovskou podporu nám dodali sami účastníci turnaje, kteří byli ochotni zásadním způsobem narychlo změnit své plány a obětavě se
přizpůsobit vynucené změně režimu turnaje.
Jednoduše si odmítli připustit, že by se kostelecký turnaj opět nekonal a děti byly zase násilně
drženy mimo možnost se potkávat při vytváření jednotné komunity lidí stejných zájmů
a rozvíjení kamarádství napříč kluby, které
ani nelítostné boje na hřišti nemohou změnit.
Neméně velké ocenění si zaslouží také všichni
pořadatelé a organizační pracovníci z řad rodičů, a to i rodičů bývalých minižáků, kteří se
nezištně podíleli na úspěšném zvládnutí akce.
Že se všechno nakonec povedlo, o tom svědčí
i spokojenost zúčastněných dětí a trenérů, kteří
si slova chvály nenechali pro sebe. Když se totiž
lidé spojí a táhnou za jeden provaz, nemůže to
dopadnout jinak. Do příštích let nezbývá než
věřit, že se společný zájem lidí opět prosadí,
a nebude třeba čelit žádným tlakům na rušení
podobných prospěšných akcí.“

až se závěrečným zvukem klaksonu.
Velmi mladý výběr Kostelce na Hané si
v rámci domácího klání spíše osahával
herní možnosti svých konkurentů a po
šesti porážkách při jediné skončil desátý.
Na bedně se umístily následující kolektivy: 1. HŠK Legends Šal´a, 2. Hostěrádky-Rešov, 3. Sokol Sokolnice.
(son)
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Šunderlíková a Fričováuž makají v Púchově,

Češka
FaltínováMÁJ
začíná až dnes
DIVADELNÍ
PROSTĚJOV Po skončení klubové sezóny přichází na řadu ta
reprezentační. A protože se týká
hned poloviny volejbalistek VK
Prostějov z aktuálního hráčského
kádru, budeme pozorně sledovat
dění v národních výběrech České
i Slovenské republiky, kam členky
hanáckého týmu patří.
Jako první odstartovaly společnou
přípravu Slovenky, a to ve čtvrtek
5. května v Púchově včetně dvou
prostějovských plejerek. Těmi jsou
univerzálka Karin Šunderlíková
a smečařka Karolína Fričová, tedy
ústřední tahounky vékáčka v nedávno pozlaceném soutěžním ročníku 2021/22.
Obě nechyběly na úvodním srazu,
kam se svorně těšily. „Únava je sice
velká, ale věřím, že si i během toho
málo volna dostatečně odpočinu,
abych byla pro nároďák hned od

začátku nachystaná. Loni mi právě
repre akce moc pomohly, snad se
to teď bude opakovat. A s holkama
něco hezkého dokážeme,“ řekla Kája
Fričová před odjezdem z Prostějova.
Pikantní je, že družstvo SR patří v blížící se Golden European
League 2022 do stejné základní
skupiny jako Češky. Na vzájemné
souboje dojde 1. června od 17.00
hodin v Nitře a 4. června od 19.00
hodin v Karlových Varech, do
pouze tříčlenné grupy patří ještě Chorvatsko (kvůli aktivnímu
podílu na válečné agresi Ukrajiny
bylo vyloučeno Bělorusko).
Kolektiv České republiky přitom zahájí tréninkový kemp dnes v Kutné
Hoře za účasti smečařky VK Kláry
Faltínové. Naopak nahrávačka Simona Bajusz i blokařka Kateřina
Kvapilová, jež figurovaly v širší nominaci, nebyly zatím do zúženého

LIDI BAVIL VE VELKÉM,
PO DVOU LETECH
Å8þ´9.9ħ718
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Foto: SVF

kádru pro úvodní přípravnou fázi
zařazeny. „Do reprezentace se velice
těším, tuhle šanci beru jako odměnu
za povedenou sezónu v klubu. S prostějovským týmem se nám povedl
krásný úspěch, snad se bude co nejlépe dařit i tomu českému. A já třeba
v Evropské lize budu u toho,“ nadhodila Klára Faltínová.

Též v Kutné Hoře dnes, tj. v pondělí
9. května, vstoupí do společné práce rovněž národní družstvo České
republiky U21, kam patří mladá
smečařka vékáčka Michaela Smolková. Pro ni se rýsuje možnost bojovat v kvalifikaci o postup na letošní mistrovství Evropy dané věkové
kategorie.
(son)

_åĈĎƖņƼ΄Í_΄ƂŜƊƖđŃŜƵ΄ǆĵƊņåŉƼ΄ĀƂŜœǆ
PROSTĚJOV Závěrečné kolo Českého poháru kadetek
2021/22 se pro elitní skupinu A konalo předminulý víkend
v prostějovském Národním sportovním centru. Mladé volejbalistky VK Prostějov v domácím prostředí potvrdily své dosavadní vysoké postavení v této soutěži, obsadily konečné
třetí místo a tím vybojovaly bronzové medaile!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Turnaj nejlepší osmičky dívčího ČP U17
čítal dohromady osmadvacet střetnutí
na dvou kurtech krásné moderní haly
během jediného víkendu. Dvoudenní zápasový maraton přitom Hanačky
neodstartovaly příznivě, když podlehly

Olympu Praha hladce 0:2, přemohly
Plzeň jen těsně 2:1 a nestačily v derby na
Přerov jasně 0:2.
„Hned na úvod jsme měli tři nejsilnější soupeře, navíc náš tým byl oslaben
o některé hráčky vypomáhající béčku
žen v rozhodujících utkáních druhé
ligy dospělých. Proto jsme vedoucímu
Olympu i druhému Přerovu nedokázali víc vzdorovat a dva body proti
Plzni určitě brali,“ rekapituloval šéftrenér mládeže ve vékáčku a hlavní kouč
prostějovských kadetek Aleš Novák.

Ƶ΅ĎƊņďő΄ſŜĮæƂƞ΄¶̆̌͜
Martin ZAORAL
8T¾OEKFQO¾EÊJQVWTPCLGè2MCFGVGMUGJT¾NQKJCP¾EMÆFGTD[OG\KRTQUV÷LQXUMÚO
CRąGTQXUMÚOVÚOGO

V posledním duelu náročného programu jeho svěřenkyně otočily nelehký souboj se Znojmem na 2:1, načež v neděli
po nočním odpočinku již dominovaly.
Jednoznačně 2:0 porazily Českou Třebovou, Kladno i Kolín, což v součtu turnaje znamenalo čtvrtou příčku o jediný
bodík za Plzní.
„Druhý den už holky hrály velice dobře,
se zdoláním papírově slabších družstev
neměly větší problémy. Zopakovaly tak
bilanci pěti vítězství a jen dvou proher
z předchozích pohárových kol, což bylo
s ohledem na sestavu v části zápasů
výborné. Pouze shodou okolností nás
Plzeň těsně předstihla,“ hodnotil Novák.

Foto: Marek Sonnevend

Třetí pozice v konečném pořadí se
však nedostala do žádného ohrožení, tudíž děvčata VK získala cenný
bronz a na závěr v rámci slavnostního
vyhlášení výsledků převzala medaile,
trofej i diplomy. „Celkové třetí místo
v Českém poháru kadetek je pro nás
naprosto zasloužené. Pražský Olymp
a Přerov byly lepší než my, všechny
ostatní soupeře jsme převýšili. Holky zaslouží poděkování za výbornou
reprezentaci klubu, města Prostějov,
Olomouckého kraje i dalších našich
partnerů. Dosáhli jsme na hezký
úspěch, máme cenný kov,“ konstatoval spokojený Novák.

è'5-º21*4-#&'6'-
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4. kolo, elitní skupina A (Prostějov) – výsledky VK Prostějov: Olymp Praha 0:2 (-11,
-18), Plzeň 2:1 (26, -15, 11), Přerov 0:2 (-18, -15), Znojmo 2:1 (-19, 19, 4), Česká Třebová 2:0
(23, 15), Kladno 2:0 (19, 15), Kolín 2:0 (20, 23).
4. kolo, elitní skupina A (Prostějov) – celkové pořadí: 1. Přerov 19, 2. Olymp Praha 18,
3. Plzeň 14, 4. VK Prostějov 13, 5. Kladno 9, 6. Znojmo 6, 7. Kolín 5, 8. Česká Třebová 0.
Konečné pořadí soutěže: 1. Olymp Praha 95, 2. Přerov 94, 3. VK Prostějov 89, 4. Kladno 86, 5. Kolín 81, 6. Plzeň 79, 7. Česká Třebová 76, 8. Znojmo 75, 9. Slavia Praha 72, 10.
Žďár nad Sázavou 70, 11. Polička 64, 12. Brandýs nad Labem 61 atd.

Starší žákyně VK ovládly

úvodní fázi MČR

a suverénně postoupily
OSTRAVA, PROSTĚJOV Vynikajícím způsobem se prezentovaly mládežnické volejbalistky VK
Prostějov U15 na jednom ze čtyř
turnajů úvodní části mistrovství
republiky starších žákyň 2022.
Dominovaly totiž osmičlenné
skupině B v Ostravě a z prvního
místa suverénně pronikly na závěrečné klání šestnácti nejlepších
družstev ČR dané věkové kategorie!
„Už postup do první fáze šampionátu byl pro nás hezkým úspěchem.
S holkama jsme si nedávaly žádný
konkrétní cíl pro ostravský turnaj,
ale my to máme tak, že společně jdeme do každého utkání s touhou vyhrát a udělat pro vítězství maximum.

Pokaždé! V Ostravě se nám opravdu
dařilo, hrály jsme dobrý volejbal
a nakonec z toho bylo všech sedm
vítězných zápasů. Což je super, jsme
nadšené,“ neskrývala radost hlavní
trenérka prostějovských starších žákyň Solange Soares.
Její svěřenkyně na severu Moravy
postupně porazily Havlíčkův Brod
2:1, Zlín 2:0, Znojmo 2:0, Příbram
2:0, Hronov 2:0, Pardubice 2:1 a na
závěr i favorizovaný celek domácích
2:0! To znamenalo přesvědčivé prvenství právě před Ostravou a Havlbrodem. „Holky chci velice pochválit za přístup, bojovnost i skvělé
výkony vycházející z naší dlouhodobé každodenní práce, kterou společně odvádíme. Teď jsme díky tomu

SURÆNROiN\ 7UDGLĀQtYìVWDYXQDKőLåWL
]KOpGO\VWRYN\QiYåWěYQtNţ
PROSTĚJOV V hale Sportcentra
DDM uspořádal klub BCM Orli Prostějov basketbalový turnaj základních
škol, do kterého se přihlásili žáci ZŠ ze
Ptení, ZŠ z ul. Palackého – Skálova,
ZŠ z ul. Kollárova, RG a ZŠ O. Wichterleho a také ZŠ z ul. Palackého – Čechovice.
Za účasti zhruba devadesáti dětí se turnaj
nesl v basketbalovém a přátelském duchu. Každá škola dostala svého patrona
z řad hráčů BCM Orli Prostějov. Hrálo

BYLI JSME

se 4 na 4 na zmenšené basketbalové
U Tkoše.
OHO
Zápasy byly plné povzbuzování a také
soutěživosti. Výsledky v těchto zápasech
nebyly důležité, hlavní bylo, že se plno
dětí z Prostějova a okolí věnovalo sportu.
Mezi zápasy proběhla i driblerská soutěž,
ze které si každý zúčastněný odnesl pár
sladkostí. Turnaj byl zakončen předáním
diplomů a také zlatých medailí, jelikož
v tento den vyhrál úplně každý. Další
turnaj se bude konat 2. června opět v hale
Sportcentra DDM.
(lv)

K univ
univerzitnímu
verzittnímuu titulu
titullu pomohli
pommohli
LKUiþþLVSURRVWČMRRYVNRXXPLQXXORVWt
LKUiþLVSURVWČMRYVNRXPLQXORVWt
PROSTĚJOV, OLOMOUC Velkým úspěchem Univerzity Palackého skončil první ročník Univerzitní
basketbalové ligy, jehož finálový
turnaj hostila olomoucká sportovní
hala. Muži, v jejich sestavě nastoupilo několik bývalých i současných
prostějovských Orlů, získali historický titul.
„Finálový turnaj i celý průběh premiérového ročníku ukázaly, že jde o zajímavý
projekt, který má svoji budoucnost. Rozhodující zápasy měly dobrou úroveň, jen
se příště pokusíme upravit termín Final
Four aby nekolidoval s ligovými soutěžemi,“ hodnotil zápasy Petr Reich ředitel Univerzitní basketbalové ligy, kterou
pořádala Česká asociace univerzitního
sportu. „Zájem hráčů i hráček byl velký,

ohlasy jsou vesměs pozitivní. Univerzitní
basketbalová liga má rozhodně budoucnost,“ dodal Reich.
V semifinále mužský výběr porazil
79:60 reprezentanty Karlovy Univerzity
a v rozhodujícím duelu MU Brno 88:56.
„Finále bylo možná snadnější než semifinále. Bylo vidět, že řada kluků spolu
pravidelně hraje a trénuje. Na palubovce
si dokázali vyhovět. Vítězství si zasloužili,“
uvedl trenér vítězů Karel Hůlka.
Úspěch svých spolužáků podpořily také
ženy, ty skončily na druhé příčce. Nejprve porazily VŠE Praha 71:58, ve finále
prohrály s UK Praha 46:86. „Vzhledem
k síle soupeřů bylo stříbro maximem
a bereme to jako úspěch,“ řekl Reich, který vedl ženský výběr pořadatelské vysoké
školy.
(lv)

DRŽOVICE Během uplynulého
víkendu zaplnili držovické hřiště
nejen místní fotbalisté, ale především králíci, slepice, kohouti, holubi a mnohé další zvířectvo. Tradičně v rámci hodů je zde vystavili
chovatelé ze Základní organizace
Českého svazu chovatelů Držovice.
Výstava přitáhla stovky návštěvníků, ale i kupců, kteří si nějaká ta zvířátka odnesli i domů.

zábavy. Také letos připravili držovičtí
chovatelé na fotbalovém hřišti pestrou podívanou. „Pro návštěvníky jsme
připravili také letos velkou výstavu
drobného zvířectva, kdy jednotlivé
exempláře poskytli nejen naši držovičtí chovatelé, ale i tradiční hosté
z různých chovatelských organizací
z celého Olomouckého kraje. Součástí víkendového programu jsou i různé
soutěže v malování zvířátek a děti si
tady mohou užít také na trampolíně.
Michal KADLEC
Vše pak vyvrcholí v neděli odpoledVýstava drobného zvířectva patří ne tombolou,“ přivítal Večerník Karel
v Držovicích už dlouhá léta k neod- Karkan, pokladník ZO Českého svazu
myslitelné součásti místní hodové chovatelů Držovice a zároveň jeden

z hlavních organizátorů akce. „Lidé si
zde mohou prohlédnout nejrůznější
druhy králíků, drůbeže a holubů. Jednotlivá plemena jsou podrobně popsána u jejich klecí. Například u králíků zde máme ta největší plemena,
ovšem i zakrslá, která jsou atraktivní
zejména u dětí. Drůbež je tady vystavována také velká, středně těžká
i zdrobnělá plemena. Kromě poštovních holubů pak vystavujeme i jiná
plemena a rázy a také barevné holuby,“ přiblížil Karel Karkan, kterého
už první den výstavy potěšila vysoká
návštěvnost. „Během roku pořádáme
vícero výstav, ovšem tato je výjimečná

tím, že se koná v rámci hodů v Držovicích. Lidé si tak udělají celý den volno
a z jarmarku zamíří i s celými rodinami
sem,“ podotkl Karel Karkan a zároveň
Večerníku sdělil, že také letošní výstava drobného zvířectva je i prodejní.
„Jsou tady chovatelé, kteří mají zájem
nechat si ocenit svá zvířata a následně
je zájemcům prodat. Nebo nakoupit
jiná zvířata pro svůj plemenný chov,“
potvrdil Karel Karkan.
Během uplynulé soboty a neděle si tak
Držovičtí kromě hodové zábavy užili
i perfektně připravené výstavy drobného zvířectva na fotbalovém hřišti
v Držovicích.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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je skvělý zážitek,“
raduje se z univerzitního zlata
PROSTĚJOV Na zatím
největší triumf kariéry dosáhl v sestavě Univerzity
Palackého také Adam
Klepač (na snímku),
který výrazně přispěl k vítězství
svého týmu v premiérovém ročníku Univerzitní
basketbalové ligy. Před pěti lety se
i s dvojčetem Erikem
přestěhoval do Prostějova a odtud se odrazil až do Kooperativa
NBL.„Něco už jsme vyhráli. Třeba
středoškolské hry. Byl jsem i na
mistrovství světa v Srbsku v basketbale 3 x 3. Ale tento titul je nejvíc,“ hodnotí pořadí dosavadních
úspěchů Adam Klepač.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Adam Klepač

„Úplná paráda. Docela hodně mě
mrzelo, že jsme nebyli v první lize
v jednom týmu. Erik hrál za
Prostějov, já byl v Olomouci. Tak jsme zašli
za trenéry, jestli by nás
v univerzitním výběru
nemohli posílat na kurt
současně. Užívali jsme si
to. Mohli jsme si říkat, jak
kterou akci sehrajeme, kdy
vystřelíme. Dříve jsme spolu
hráli víc a šlo nám to. Stačilo naši souhru
jen oprášit.“
yy I statistiky ukazují, jak jste propojení. V semifinále jste oba dali devatenáct bodů a odehráli lehce přes
pětadvacet minut. To už je nějaká
sourozenecká magie?
„To nevím, ale i rodiče se divili. Říkali,
že není přece možné, abychom oba dali
stejný počet bodů. Před finále jsme se
raději vsadili, kdo dá víc bodů a bude
MVP turnaje. Bráchovi to tam napadalo,
byl lepší. Mám radost i za něj. Vždy si vzájemně přejeme, nikdy mezi námi nebyla
žádná závist. A když se o něco vsadíme, je
to jen takové pošťuchování.“
yy Kdy společně zazáříte i v Kooperativa NBL?
„Erik už docela zazářil. Měl v sezóně
v nejvyšší soutěži několik dobrých zápasů, hrál docela pravidelně. Přes prázdniny chci zapracovat na tom, abych se mu
vyrovnal. Pak uvidíme. Máme trošku
problém v tom, že jsme jako hráči hodně
podobní. Kvůli tomu si toho vedle sebe
asi příliš nezahrajeme. I když já přece jen
trošku víc bráním. Uvidíme.“
yy Už jste to nakousl. Jaké bude vaše
léto?
„Potřebujeme zesílit, takže nejčastější
letní destinací bude posilovna. Ale k míči
se dostaneme. Už jsme se domlouvali,
že budeme objíždět turnaje 3 x 3. Třeba s Dominikem Žákem. Volali jsme si
i s Jirkou Dedkem, ozval se Gianluca Prošek, dva kluci z Ostravy. Asi to budeme
kombinovat podle volného času. Možná
vyjde i nějaký turnaj v zahraničí. Bude to
pohodové léto s basketem.“

'LYDGOR SRGOH NQLçQtKR
EHVWVHOOHUXPtőtNQiP
PROSTĚJOV Již dnes, tj. v pondělí 9. května, se od 19:00 hodin můžete v Městském divadle v Prostějově těšit na představení
napsané podle oblíbené knihy Aleny Mornštajnové Hana. Uvede jej
konkrétně Klicperovo divadlo Hradec Králové, a to při příležitosti
připomínky 80. výročí transportů židovských občanů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Stejně jako kniha i divadelní inscenace má u publika skvělé ohlasy, jistě tedy bude o co stát.

„Titul s bráchou v televizi

yy Jak jednou budete na univerzitní
titul vzpomínat?
„Jako na ten první velký. A historický,
protože se nám podařilo vyhrát premiérový ročník soutěže. Byl to úžasný zážitek. Finále bylo v televizi a mohli se dívat
rodiče i spolužáci, kteří nás třeba zase až
tak často nevidí. Fakt jsme si to všichni
užívali.“
8QNGLDCNQXÆUVCTwÊå¾M[P÷UGTCFWLÊ\FÊNéÊJQ×UR÷EJWX1UVTCX÷Foto: Solange Soares yy Na palubovce to vypadalo, že olomezi nejlepšími týmy České repub- ne 21. a 22. května v Bílovci, kde Ha- moucký výběr je dobře sehraný. Byla
liky. A uvidíme, co ještě dokážeme,“ načky v základní skupině C narazí na to největší výhoda?
odtušila Soli s úsměvem.
Mikulovu Praha, České Budějovice „Rozhodně nám to pomohlo. Hodně
nás spolu pravidelně trénuje v prvoligoFinálový turnaj MČR U15 proběh- a Hradec Králové. (son)
vém týmu Olomouce, známe se. Něco
/è456#4iª%*ä-;þt2480ª(<' jsme si nakreslili na tabuli a půlka týmu
hned věděla, o co jde. Pro mě osobně to
bylo ještě jednodušší, protože byl v týmu
brácha. My si nemusíme říkat vůbec nic,
můžeme spolu hrát zpaměti.“
yy S bratrem Erikem jste spolu trávili
na palubovce dlouhé minuty a bylo
vidět, jak si to užíváte. Byl to další příjemný zážitek z finálového turnaje?

na finálový turnaj!
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PROSTĚJOV Největší koncentrace
dětí na Moravě? V neděli dopoledne jednoznačne ve Společenském
domě v Prostějově! Stovky dětí
sem s rodinami přišly na představení Štístko a Poupěnka, které
v „Kasku“ nebylo poprvé. Školkou
povinná drobotina navíc ukázala,
že jí židle nestačí. A mnoho z nich
vyrazilo „pařit“ přímo před pódium.

tam cestu našlo. „Nikdy jsme ještě na
nich nebyli. Ale dcera si je moc oblíbila, tak jsme vyrazili. Těšíš se?“ ptá se
Renata Řehulková dcery. „Ano!“ zní
jasná a nadšená odpověď.
Než představení začalo, byl Společenský dům prakticky plný. „Jednou jsme
na nich byli. A zaujali, malá je poslouchá a dívá se na ně,“ svěřil se Večerníku
Pavel Navrátil s tím, že se sám občas
zasměje.
malou chvíli se už děti dočkaly.
Michal SOBECKÝ Za
Štístko, Poupěnka a mnoho dalšíZáhy bylo každému jasné, proč děti ho se na děti doslova nahrnuly. Ale
odrazovala cedulka od vstupu na pó- pozor, technika zazlobila. Problémy
dium. Nechybělo moc a pár by si jich s ozvučením nicméně ukázaly, že si

„Poupěnka“ umí poradit i s improvizací. „Tak, děti, zacvičíme si. Vytáhli
vás ráno brzy z postelí, takže si dáme
rozcvičku,“ zapojila hned děti. Po deseti minutách bylo hotovo a program
pokračoval dle plánu.
Děti čekala jízda pohádkami, zpíváním, tančením. Nechyběly ani ty
největší pecky jako například ´Letí,
letí´. Řada z malých návštěvníků se
aktivně do programu zapojila, prostě
nevydržely sedět. Na Hané si celkově
připsali Štístko a Poupěnka úspěch,
duo vystupující po celé zemi tak dost
pravděpodobně nepřijelo do Prostějova naposledy.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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HodySCHODŮ
v Držovicích
nezhhatill
nezhatil
&K\VWiVHGDOãt 11
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PROSTĚJOV Tradice Sběratelských
trhů na prostějovské tržnici žije. Ten
další by se měl konat v neděli 15.
května do 7.00 do 11.00 hodin.
V polovině loňského července se
konal premiérový Bleší a sběratelský
trh. Zájem návštěvníků o něj byl takový, že se jej organizátoři rozhodli
zopakovat a navazují na něj i letos.
Další z akcí se bude konat nadcháze-

jící neděli. V nabídce budou starožitné hračky, obrazy, stříbro, historické
sklo, porcelán, hodiny a hodinky,
pohlednice a mnoho dalších zajímavých sběratelských předmětů. Občerstvení bude zajištěno. „Těším
se na vaši účast a setkání v centru
města,“ vzkázal organizátor Jindřich
Skácel, jehož by měli případní prodávající kontaktovat.
(mls)

RYCHLÝ
0RFGGĚNXXMHHPHIDDQRXXäNNŢP 9(ÿ(5
NÍK
kterých obdobích byla účast veřejnosti
dokonce zakázána úplně. Což je teď už
naštěstí pryč, snad definitivně,“ ohlédl se
za neradostným předchozím obdobím
šéf vékáčka Petr Chytil. „Jakmile se situace vrátila do normálu a náš A-tým se
v průběhu extraligové soutěže postupně
zlepšoval, rostla každým dalším zápasem
i jeho podpora ze strany fanoušků. Ti byli
Marek SONNEVEND hlavně ve vyřazovacích bojích naprosto
„V posledních letech mohli diváci do vynikající, jejich bouřlivé povzbuzování
hlediště na sportovní akce kvůli covidu vytvářelo holkám skutečně parádní dojen v omezeném počtu a museli přitom mácí atmosféru. Za což moc děkujeme,“
splňovat různá hygienická nařízení, v ně- zdůraznil
B Y L I J S M EChytil.
PROSTĚJOV Opravdový volejbalový
boom zažil Prostějov během uplynulé
sezóny 2021/2022 a hlavně v jejím fantastickém závěru, kdy ženy VK skvělými výkony napříč celým play-off vybojovaly nadmíru nečekaný mistrovský
titul. I s vydatnou pomocí bouřlivých
příznivců.

ani drobný
déšť
VRCHOL
K 11. TITULU
„Někteří stánkaři mi už v poledne hlásili,
aneb
nečekaně
mistrovská
že
mají vyprodáno,“
těšila starostu
Jaroslava
Studeného vysoká návštěvnost
sezóna
prostějovských

DRŽOVICE V sousedních Držovicích to během uplynulého víkendu prostě žilo. Tradičně se zde konají hodové slavnosti už během
prvních květnových dnů, protože místní pořádají hody u příležilo
øi
da
tosti svátku svatého Floriána, jemuž jsou zasvěceny zdejší kostel
se
komu
i kaplička. Držovické hody se v sobotu i v neděli náramně vydařily
ne
a komu
a po roční pauze zaviněné pandemickou situací covid-19 bylo na
držovických občanech vidět, že se chtějí hodně bavit. Obecní úřad
Držovice připravil bohatý program s jarmarkem, vystoupením
PROSTĚJOV S blížící se polovinou přispěje deseti studentkami a v Ko- folklórního souboru i mnohými atrakcemi pro děti.

.\WLêNRXSURWLQ¿GRUĎP

tak složitá. Tradičně jsme uspořádali
jarmark a o zájem stánkařů jsme vůbec neměli nouzi. Hlásili se vlastně
sami a tak jsme lidem v parku za Tichou ulicí mohli nabídnout jarmark
s opravdu pestrým sortimentem.
A co se nestalo, návštěvnost letošní hodové slavnosti byla tak velká,
že někteří stánkaři mi už v poledne
hlásili, že mají vyprodáno,“ těšil se
z vydařeného sobotního programu
Jaroslav Studený, starosta Držovic.
Do parku za Tichou ulicí v Držovicích mířily už krátce po desáté
hodině davy lidí. Nikomu nevadil drobný deštík, který se snášel
z nebe. „Všem říkám, že to není déšť,
ale jen osvěžovač vzduchu,“ smál se
starosta Studený. Návštěvníci hodové slavnosti se těšili z pestrého

/LJDSURWLUDNRYLQ÷volejbalistek ohlédnutím v kostce
EXGHSURG¾YDWN\WLéN\
května se také blíží již tradiční kytičková sbírka. Organizace Liga proti
rakovině ji letos pořádá už po šestadvacáté. Pravidelným cílem je jednak
prostřednictvím letáků informovat
veřejnost, druhak získat prostředky
na prevenci. Každý rok se pak mění
druh rakoviny, před kterým akce
varuje a pomáhá s ním bojovat. Tentokrát akce poukazuje na prevenci
nádoru děložního čípku a varlat.
„Kasičky na pevných prodejních místech mohou ale být až do 15. května.
Po městě ale budou dvojice chodit
jen tuto středu jedenáctého května,“
uvádí předsedkyně organizace Diana,
která se stará o průběh sbírky na Prostějovsku Zdena Pluháčková.
Zatímco průběh sbírky má na starost
Diana, průběžně s ní pomáhají v ulicích obcí a měst i lidé, kteří jejími členy
nejsou. Letošek v tomto směru není
jiný. „Chodit bude jedenáct dvojic od
nás z klubu, střední zdravotní škola

nici máme osm studentek a studentů
z gymnázia. Pomůže nám také několik seniorek z Kralic na Hané,“ uvedla
Pluháčková. A přidala několik čísel.
„Budeme mít na prodej 3 300 kytiček.
Vrací se jich minimum, loni to bylo asi
dvě stě kytiček. Cena je libovolná, nejnižší stanovená je však dvacet korun,“
přidala organizátorka s tím, že letos
budou mít fialovou stuhu.
Organizace Diana na Prostějovsku
zastřešuje lidi, veskrze ženy, kteří si
sami prošli rakovinou. Spolek pořádá
řadu aktivit včetně výletů, ozdravných
pobytů a zapojuje se i do konferencí
a přednášek organizovaných v Praze.
„Nás členek ubývá a byly by potřeba
další členky, aby se přihlásily. Nemusí
.OÉÄRYÙ
se bát, že se bavíme
spolu jen o nemocích, o diagnózách.
Prostě se sejdeme,
IDNWRU
pobavíme se, vyřídíme nutné pracovní záležitostis]ÕVWDO\
a pak máme posezení
s kávou a vykládání,
“ ujistila Zdena
]GUDYÅ
Pluháčková.
(sob)

„Hody organizujeme vždy okolo
svátku svatého Floriána, který je
patronem našeho kostela i kapličky
pro Večerník
a provází vlastně náš celý život. Hodové slavnosti jsme zahájili vlastně
Michal
už na konci dubna stavěním májky
KADLEC
a soutěží o nejlepší kynutou i nekyZatímco mnohé obce a města pořá- nutou buchtu. Na to hlavní, tedy Drdají hody až po letních prázdninách, žovické hody, jsme se připravovali
v Držovicích to mají prostě jinak. dlouho, ale organizace nebyla zas až
saa

PROSTĚJOV Akce s vůbec nejvíce ponurou atmosférou, jakou
si lze představit. Takové je rok co
rok čtení jmen obětí holokaustu.
Celonárodní akce se letos po dvou
koronavirových letech konala pod
širým nebem. V Prostějově se pak
uskutečnila teprve podruhé. I přesto, že před druhou světovou válkou
žila ve městě početná židovská ko-

munita, která mu dala i přízvisko
Hanácký Jeruzalém. Právě stejnojmenný spolek pak čtení předminulý čtvrtek uspořádal. Do seznamů
obětí německého nacistického režimu se ale nezačetli jen jeho členové.

v některém z koncentračních táborů, přerušilo jen suché konstatování
někoho z přítomných. „Když se mi
dostala do rukou jména zavražděných, shledal jsem, že potkávám
u nás v židovské obci ta samá jména.
Je potěšující, že tato jména nezmizela,“ konstatoval například jeden ze
zástupců židovské obce Rudolf Dub.
Jmen postupně přibývalo a přibývalo,

PŮVODNÍ
reportáž
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výběru sortimentu, který zde nabízely na tři desítky stánkařů. Nechyběly cukrovinky, perníky, domácí
zákusky, proutěné košíky, malované
obrazy i porcelán, keramika, ručně vyráběné šperky a samozřejmě
proudem teklo pivo, víno a také slivovička. „Jsem rád, že lidé se bavili
i vystoupením folklórních souborů
Klas i Klásek. Co by to bylo za hody,
kdyby chyběly hanácké kroje, zpěv
a tance,“ podotkl první muž Držovic
Jaroslav Studený, který rovněž zmí3x foto: Michal Kadlec

um, členové spolku Hanácký Jeruzalém, také třeba paní farářka Krejčí,
ředitelka divadla, také několik zastupitelů. Do čtení se zapojily desítky lidí,
někteří až v průběhu,“ prozradila za
spolek Jana Gáborová.
došlo na přečtení asi tří set
Michal SOBECKÝ Celkem
jmen. Během hodiny a půl tu po„Jsou zde žáci základní školy z ulice malé, tu rychlejší čtení obětí, jejich
Dr. Horáka, zastoupeno bylo muze- dat narození a následně zavraždění

po stopách hraběnky

Gabriely

narazil na několik míst, která nejsou
na obvyklých turistických trasách. Jedním z nich byla kaplička panny Marie.
Stojí na konci dubové aleje začínající
v zámeckém parku a směřující ke statku Gabrielov pojmenovaném právě po
zmiňované hraběnce. Hospodářství
stávalo na úpatí Velkého Kosíře, kde
chovali ušlechtilá plemena koní a dále
kozy, krávy a drůbež. Patřil k němu
i rozsáhlý ovocný sad a malý rybníček.
Nyní už z něj zbývá pouze torzo. „Od
něj se lidé vydali k místu pojmenovanému Tři sády, kde stojí tři hraniční kameny označující styk historických hranic
panství Lichtenštejnů, Kinských a Silva-Tarouců,“ prozradil kastelán zámku
Martin Váňa. Od kamenů se putovalo
na vrchol Kosíře. Kdo pak měl zájem,

BYLI JSME
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i když šlo o zlomek nejen těch, kteří
byli zavraždění během holokaustu, ale
také o zlomek jeho obětí pocházejících z Prostějova. „Bylo to docela drsné. A emocionální. Když to člověk sepisuje, nepřijde mu to. A pak, když to
čte. Děti – tři, sedm nebo deset let…
Byla to prostě hrůza. Letošní ročník se
pak ještě hůř připravoval, protože jsme
si říkali, že to je historie, těžko představitelná. A nyní se ukazuje, že to tak
není,“ poznamenala Jana Gáborová.
Mnozí účastníci se zapojili poněkolikáté. „Pro mě to nebylo první čtení.
A musím se přiznat, pro mě je opravdu ctí číst ta jména. Je fakt, že člověka
u toho mrazí. Byla jsem číst asi de-

/CNÊKXGNEÊRQWVPÊEKFQUVCNKOCRMWRQEJQFWCPCLGJQMQPEKMT¾UPQWCUV[NQXQWOGFCKNK
X[TQDGPQW\GFąGXC
(QVQ,CTQOÊT-T¾N

mohl se ještě vydat po delší trase do
Čelechovic na Hané, navštívit místní
unikátní lomy a vrátit se po cestě známé jako „hraběnka“.
Po cestě na několika zastaveních sbírali turisté razítka, v cíli na ně pak čekaly

krásné a stylové medaile ze dřeva, diplom a drobné občerstvení. „Zdarma
pak mohli zajít na prohlídku zámku,“
uzavřel Martin Váňa s tím, že podobný
turistický pochod by chtěl zámek zorganizovat i v příštím roce.

22042120660

Akce navázala na předchozí dva ročníky zámeckého pochodu, který vedl
od zámku v Náměšti na Hané do Čech
pod Kosířem. Organizátoři se však na
přání účastníků rozhodli trasu pozměnit tak, aby tvořila okruh a lidé se tak
vraceli do stejného místa, z něhož vycházeli a kde také obvykle zanechali
své automobily.
Hraběnka Gabriela, podle níž byl pochod pojmenován, byla manželkou
majitele zámku hraběte Františka Josefa II. Silva-Tarouca. Zemřela v roce
1934 a je pohřbena na skromném
hřbitůvku přímo v zámeckém parku.
Kdo se o víkendu vydal po jejích stopách, ten si mohl vybrat ze dvou tras
dlouhých 6 a 12 kilometrů. Cestou

soubor vyprovodily 3:0, 3:1 a 3:1,
pozdější mistrovská jízda celým play-off tím byla zdárně načata.

10. KROK:

VYMETENÍ LIBERCE
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V sobotu je Valná hromada
ÈVS, za vékáèko s Èadou
Praha, Prostějov (son) – Po roce znovu
přichází tradiční „úřednická“ akce pravidelně následující konec klubové sezóny
– Valná hromada Českého volejbalového svazu. Tentokrát s letopočtem 2022
proběhne v sobotu 14. května v pražském hotelu Pyramida. Za VK Prostějov
se důležitého jednání celostátního významu zúčastní jako delegát hanáckého klubu jeho sportovní ředitel a hlavní trenér
A-týmu žen Miroslav Čada. „Ne že bych
se do Prahy vyloženě těšil, ale i tohle je
nezbytná součást volejbalu jako sportu,“
pousmál se Čada s nadhledem. Na programu celodenního rokování je dohromady čtrnáct bodů včetně několika těch
asi klíčových jako zpráva o činnosti ČVS,
zpráva o úrovni rozvoje volejbalu v České republice, výroční zpráva a výsledek
hospodaření svazu za rok 2021, financování činnosti krajských i okresních svazů,
návrh změn předpisů. A samozřejmě
nezbytná diskuse. Tentokrát Valná hromada není volební, na rozdíl od minulé.
Před rokem obhájil post
předsedy Českého volejbalového svazu Marek
Pakosta, zatímco aktuálně
je jisté jeho další pokračování ve funkci.

V semifinále ale čekala nejnáročnější překážka, a sice obhájkyně titulu,
vítězky dlouhodobé části a top favoritky soutěže z liberecké Dukly. Nicméně už tady se naplno ukázalo, že
rozjetý kolektiv ze srdce Moravy je
v podstatě nezastavitelný. Po parádním vítězství 3:1 na severu Čech ho
nerozhodila následná nejtěsnější prohra 2:3 doma. A jakmile po druhém
3DYHO1DYU½WLORSÈWÄLQQÙ
super vyloupení podještědské paluve fotbale a radil i nohejbalu
bovky (znova 3:1) ztrácel v potenciálně postupovém utkání na vlastním
Prostějov (son) – Lékař Pavel Navráhřišti 0:2 na sety, obdivuhodně zatil jako jeden ze čtyř lidí, kteří jsou ve
bral. Nádherná otočka výsledku na PROSTĚJOV Loni získala mistrovský titul s Libercem. Přesto se Dřely na trénincích, dělaly nám
VK Prostějov od jeho vzniku před pat3:2 přinesla sladce zasloužený průnik Simona Bajusz rozhodla z Dukly odejít a šla za novou výzvou do ideální sparing simulováním
nácti lety, oslavil coby stabilní člen redo titulové série!
alizačního týmu místních volejbalistek
Prostějova, kde dosáhla na extraligový triumf rovněž! Po dokonání hry soupeřek a během zápasů
už jedenáctý mistrovský titul. A kromě
překvapivého mega úspěchu s VK jsme cílevědomou volejbalistku pořád povzbuzovaly, v přípatoho přidal zajímavé zážitky i z jiných
dě potřeby i naskočily do
BYLI JSME
a reprezentační nahrávačku v jedné osobě vyzpovídali.
sportů, kde se do balónu kope. „V prvU TOHO
hry. Skvěle se o nás staní polovině dubna jsem byl jedním
hém. Zápas jsme pak měly pod kon- ral celý realizační tým
EXKLUZIVNÍ
z doktorů reprezentačního výběru žen
O jedenáctý mistrovský primát v pattrolou. A jakmile se nám podařilo v čele s hlavním treČeské republiky U19 při utkáních kvanáctileté oddílové historii mohlo rozhovor
ubojovat i tu úplnou koncovku, bylo nérem, který výborně
lifikační skupiny o letošní mistrovství
prostějovské volejbalistky připravit pro Večerník
vyhráno.“
koučoval. A společně
Evropy. ČR má jako pořadatel účast
již pouze srovnatelně rozjeté Krá- Marek
yy Nakolik těžkým soupeřem bylo jsme to jako kolektiv
jistou, tudíž zápasy proti Francii, Irsku
lovo Pole. Řešilo však personální
Královo Pole?
zvládli takovým způa Řecku představovaly velmi kvalitní
SONNEVEND
trable na univerzálu, zatímco Čadův
„Velice těžkým. Ony mají mladý sobem, že jsme mistři.“
přípravu,“ prozradil Pavel Navrátil. Poteamwork vydržel zdravý a v plném yy Jak náročné bylo vítězně dorazit a hodně šikovný tým, kterému se v té- yy Vnímáte, že jste
řádnou hektiku prožil během střetnutí
v Opavě s Řeckem. „Z jedenácti našich
nasazení až do úplného konce. Což čtvrtý finálový duel s Brnem, jehož hle sezóně moc dařilo. Vyhrály Český se triumfem z až páté
hráček základní sestavy hned pět pospolečně s ustáním vzniklé šancovní většinu jste byly viditelně lepší?
pohár, do extraligového play-off šly ze příčky po dlouhodobé
situace v hlavách rozhodlo. Perfekt- viditelně lepší?
druhého místa, v semifinále vyřadily části postaraly o jed- 5KOQPC$CLWU\RąGDÊT¾QFRąGFUGF[èGUMÆJQXQNGLDCNQXÆJQ tkal úraz: luxace ramene řešena přímo
ně fungující základní sestava Bajusz, „Těžké to bylo hodně, protože ve čtvr- Olomouc, byly rozjeté. Vysokou kva- no z největších pře- UXC\W/CTMC2CMQUV[OKUVTQXUMQWVTQHGL(QVQ4CFGM8¾ÿC na hřišti, v nemocnici pak ošetřeno
Fričová, Kvapilová, Šunderlíková, tém setu s blížícím se koncem rostla litu jim ale trochu narušily problémy kvapení v novodobé
„Určitě jo. Zlato sice mám už z loňska pohmoždění kolene, pohmoždění
ruky i šití obočí. Brankářka musela být
Faltínová, Löff a libero Stavinohová naše nervozita. Podobně jako v závěru na univerzálu, taky při svém mládí ne- historii českého volejbalu?
s Libercem, ale minulá sezóna se nekvůli otřesu mozku přijata k observajištěná i podporovaná mladými ka- předchozího utkání v Brně to vypadalo, mají tolik zkušeností. A my jsme toho „Dalo by se možná říct, že to je tak dohrála kvůli covidu a titul nám tehdy ci,“ vyložil Navrátil zdravotní kalamitu.
marádkami z lavičky ovládla po boji že se z toho zase zblázníme a nevybere- dokázaly využít. Ve finále jsme byly trochu zázrak. Ale tím, jak jsme v po- trochu spadl do klína rozhodnutím Mnohem klidnější náplň měl poslední
jak zahajovací zápas v Brně (3:1), me ani nepoložíme balóny, které by- kompaktnější a myslím, že celkově lovině sezóny posílily dvěma přícho- od zeleného stolu. Vyhrát play-off po dubnový den při úspěšném výjezdu
tak suverénně ten druhý v Národním chom vybrat i položit měly. Ale naštěstí o něco lepší. Pokud však Brno zůstane dy kvalitních hráček a pak se postupně takovém průběhu a takovými výkony, s fotbalisty SK Sigma Olomouc do
Y L I J SLiberce,
ME
sportovním centru PV (3:0). Vzá- jsme to společnými silami zvládly.“
pohromadě, může i v příštím ročníku sehrály, stal se z nás opravdu silný tým. to je něco úplně jiného. Jsou v tom UBvíkde vyhráli duel prostřední
TOHO
pětí se sice nepodařilo dotáhnout yy Znamenalo klíčový moment, že útočit na finále.“
Což se v play-off jedině potvrdilo. tězné emoce, velice silné a nádherné.“ nadstavbové skupiny Fortuna:Ligy výk rozhodujícímu triumfu již takřka i přes těsně ztracenou druhou sadu yy Co řeknete jako kapitánka k va- Všichni soupeři od Ostravy ve čtvrt- yyCodál?Zůstanetevhanáckémklubu? sledkem 2:0. Po návratu ze severních
vyhraný třetí duel venku, leč ani to jste se dotahováním velkého man- šemu družstvu po tak obrovském finále přes Liberec v semifinále až po „Já jsem se s panem trenérem domlu- Čech se pak na Pavla obrátil s žádostí
nemohlo údernou jednotku vykole- ka během ní znovu nastartovaly do úspěchu?
Brno ve finále to pocítili. A asi každý vila, že v Prostějově zůstávám. Jinak o radu i hlavní trenér nohejbalistů
jit. Čtvrté finále měla dalším skvost- zbytku střetnutí?
„Chci všechny velice pochválit. V prv- teď musí uznat, že mistrovský titul zatím nevím, co ostatní holky, ale po- TJ Sokol I Prostějov Richard Beneš
ohledně vyšetření jednoho ze svých
ným výkonem pod kontrolou 3:1 – „Přesně tak. Od třetího setu jsme už ní řadě veškeré hráčky, a to nejen ty máme zaslouženě.“
kud jako mančaft zůstaneme aspoň
prvoligových svěřenců u lékařského
a slastné oslavy zlatých medailí s obří byly zase lepší a nepřipustily žádný ze základní sestavy, protože i holky yy Pro vás osobně zatím největší z většiny pohromadě, můžeme i v dal- specialisty.
trofejí v oprávněném držení mohly další výpadek, jako v tom setu dru- z lavičky dělaly pro úspěch maximum. úspěch kariéry?
ší sezóně opět mířit hodně vysoko.“
propuknout!

„Možná to je tak trochu zázrak,
ale po posílení během sezóny
jsme měly velkou kvalitu“

11. KROK:

*QFQX¾UNCXPQUVXFTåQXKEMÆORCTMWRąKN¾MCNCXGNMÆ -TQLQXCP¾ MCRGNC \G UQWDQTW -NCU D[NC RąÊLGOPÚO $QJCVÚRTQITCOD[NRąKRTCXGPKRTQF÷VKV[UKVQWåKN[
FCX[PGLGPOÊUVPÊEJNKFÊ
\RGUVąGPÊOJQFčX&TåQXKEÊEJ
KPCUM¾MCEÊOJTCF÷

Lidé poprvé na Kosíř šlapali

Martin ZAORAL

„Úplně jsem si vzpomněla na staré zlaté
časy, kdy v prvních letech existence našeho klubu bývala hala Sportcentra DDM
na velké zápasy hodně zaplněná a divácká
kulisa byla tehdy vynikající. Teď hrajeme
v sice menším, ale krásně moderním Národním sportovním centru – a nádherné
zážitky z minulosti se vrátily. Zejména ve
finále byla atmosféra fakt neskutečná, fandové zaslouží obrovskou pochvalu i naše
díky,“ řekla hráčská pamětnice deseti zlatých korunovací a momentálně kondiční
trenérka družstva ze srdce Hané Solange
Soares.

U TOHO

6PXWQpþWHQt3ĜHGPX]HHPVLSĜLSRPQČOLREČWLKRORNDXVWX

ČECHY POD KOSÍŘEM První
ročník akce, která má do budoucna
určitě velký potenciál, uspořádali
v Čechách pod Kosířem. Jednalo se
o turistický pochod Po stopách hraběnky Gabriely, na nějž v sobotu 7.
května vyrazilo zhruba osmdesát
poutníků.

Kolem otce slovenské smečařky Karolíny Fričové s bubnem a dalších členů její
rodiny, kteří vytrvale fandili i v dobách
restrikcí proti koronaviru, kdy se Hanačkám tolik nedařilo, se časem vytvořil
perfektně fungující kotel „ultras“. Jak už
jsme několikrát popisovali, jeho nejvíc
hlučné jádro tvořili společně s Fričovými rovněž tatínek smečařské posily
Kláry Faltínové, její přítel, také partner
nahrávačky Simony Bajusz. A následně
se přidávali další včetně skalních příznivců, kteří podporují prostějovské volejbalistky již spoustu let.

$WLCTÚ JNQWéGM RTQUV÷LQXUMÚEJ XQNGLDC
NKUVGM MT¾VEG RQVÆ EQ \ÊUMCN OKUVTQXUMÚ
VKVWN
(QVQ4CFGM8¾ÿC

BYLI JSME
U TOHO

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
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setkrát,“ říká Medarda Pustajová. Šlo
vidět, jak jí i mnoha dalšími aktivními
účastníky jen samo čtení jmen otřáslo.
Někteří museli sáhnout po kapesníku.
„Pro ty, kteří četli, to nebylo jednoduché, šlo o lidi z Prostějova. Bylo jim
vzato to nejcennější, co měli. Život.
Jen proto, že byli židé. Všichni bychom
si měli uvědomit, jaká byla příčina, že
byl v Německu zvolený oblíbený politik, který rozpoutal takovou nenávist,
jež vedla až k válce. Je to obrovské memento pro dnešní dobu,“ připomíná
Pustajová.
Smyslem akce je právě upozornit na
oběti holokaustu. A pomoci tomu,
aby se nic podobného neopakovalo...

FINÁLOVÁ EUFORIE

Ü½NGJ

U±K<NP

75

Pětasedmdesát bodů nasázela
slovenská univerzálka volejbalistek VK Prostějov Karin Šunderlíková v součtu všech čtyř finálových duelů nejvyšší české soutěže
(postupně 19 + 17 + 17 + 22).
V každém utkání přitom byla nejčastěji skórující plejerkou, jak to
u správného účka má být.

7ìPRYpVWDWLVWLN\çHQVNpH[WUDOLJ\YpNiĀNRE\ORQHMOHSåt

PROSTĚJOV Stejně jako po každé sezóně budeme i po té uplynulé přinášet
v rámci hodnocení statistické přehledy UNIQA extraligy žen ČR, tentokrát
tedy za ročník 2021/2022. A začínáme
týmovými čísly všech deseti účastníků
elitní tuzemské soutěže v jednotlivých
sledovaných činnostech.
Jde o součty a průměry za veškeré odehrané zápasy dlouhodobé části i ná-

QDSőLKUiYFH QDRSDNVODEåtSőLEORNRYiQt

sledného play-off. Proto volejbalistky
VK Prostějov nijak extra nevynikají
nad ostatními, neboť během základní
i nadstavbové fáze čítající dohromady
sedmadvacet utkání se pohybovaly na
třetí až páté pozici. A nejlepší pak byly až

ve vyřazovacích bojích, kde absolvovaly
poměrně nižší počet dvanácti duelů.
Každopádně se mančaft vékáčka mohl
nejvíc opřít o výbornou přihrávku,
právě v ní byl společně s Libercem top.
Na druhé místo vyšplhal v průměru

dosažených bodů za set i v celkové užitečnosti hráček taktéž zprůměrované
na jednu sadu. O něco horší to bylo
v úspěšnosti útoku i co do počtu es
(shodně čtvrté posty) a až pátou příčku zaujal v blokování, tudíž obrana na

síti neznamenala zrovna jeho přednost.
Nicméně zisk zlatých medailí to už nijak neovlivní. A nutno říct, že stěžejní
předností svěřenkyň kouče Čady byla
jejich komplexnost bez výraznějších
slabin.
(son)

BODY (průměr na set)

ÚTOK (úspěšnost)

PŘIHRÁVKA (úspěšnost na excelent)

BLOKY (průměr na set)

1. KP Brno 17,0, 2. VK Prostějov a Dukla
Liberec 16,9, 4. UP Olomouc 16,3, 5. Šelmy
Brno 16,0, 6. TJ Ostrava a Olymp Praha 15,5,
8. Sokol Šternberk 13,7, 9. Sokol FrýdekMístek 12,9, 10. Volejbal Přerov 12,6.

1. Dukla Liberec 39 %, 2. UP Olomouc 38
%, 3. KP Brno 37 %, 4. VK Prostějov 36 %,
5. Šelmy Brno 35 %, 6. TJ Ostrava a Olymp
Praha 34 %, 8. Sokol Frýdek-Místek 31 %, 9.
Sokol Šternberk a Volejbal Přerov 30 %.

1. VK Prostějov a Dukla Liberec 15 %, 3. UP
Olomouc a Šelmy Brno 14 %, 5. KP Brno, TJ
Ostrava, Olymp Praha a Sokol FrýdekMístek 12 %, 9. Sokol Šternberk 11 %, 10.
Volejbal Přerov 8 %.

1. KP Brno a Dukla Liberec 2,9, 3. TJ Ostrava
2,7, 4. UP Olomouc 2,5, 5. VK Prostějov,
6. Olymp Praha 2,2, 7. Šelmy Brno a Sokol
Frýdek-Místek 2,1, 9. Volejbal Přerov 1,9, 10.
Sokol Šternberk 1,8.

1,8, 5. Dukla Liberec, UP Olomouc,
(průměr na set)
Olymp Praha a Volejbal Přerov 1,7,
1. KP Brno 2,1, 2. TJ Ostrava 2,0, 3. 9. Sokol Šternberk 1,6, 10. Sokol
Šelmy Brno 1,9, 4. VK Prostějov Frýdek-Místek 1,3.

ESA

UŽITEČNOST
(průměr na set)

1. Dukla Liberec +10,3, 2. VK Brno +5,8, 8. Sokol Frýdek-Místek
Prostějov a KP Brno 7,7, 4. UP a Sokol Šternberk +3,1, 10.
Olomouc +7,5, 5. TJ Ostrava Volejbal Přerov +1,2.
a Olymp Praha +6,0, 7. Šelmy
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HodySCHODŮ
v Držovicích
nezhatil
&K\VWiVHGDOãt
11
AŽ NA
VEČERNÍKU
ÄEOHãiN³QDWUåQLFL
SIMONA BAJUSZ

Adeptek na nejlepší hráčku finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2021/2022 by z prostějovského
týmu mohla být celá řada. Jako bodová mašina
fungovala Karin Šunderlíková, do výborné formy z první poloviny ročníku se vrátila Karolína Fričová, skvělé defenzivní výkony odváděla
Adéla Stavinohová, pořádně za to vzaly i Raquel Löff či Klára Faltínová, na svůj nejvyšší
level se dostala Kateřina Kvapilová. My však
nakonec volíme nahrávačku a zároveň kapitánku
Simonu Bajusz za to, jak výtečně tvořila útočnou činnost, bojovala v obraně i celkově dirigovala mančaft
jako skutečná vůdkyně.

lo
ODNOTÍME komu se daøi
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a komu
RÁÈKY

H
H

VWYË u QDKU¿YDêND 6LPRQD %DMXV] D OLEHUR $GÇOD 6WDYLQRKRY¿ 7øVQø ]D QLPL
RMHGLQÛERGËNVNRQêLO\VORYHQVNÇSDUČDêN\XQLYHU]¿OND.DULQjXQGHUOËNRY¿
VHVPHêDĆNRX.DUROËQRX)ULêRYRX$RSøWYPLQLP¿OQËP]¿YøVX]DQLPL]ĎVWDOD
EUD]LOVN¿ EORNDĆND 5DTXHO /ÔII +RGQø GREURX NYDOLWX RYxHP SĆHGY¿GøO\
WDNÇVSROHêQøxHVWÇ.O¿UD)DOWËQRY¿V.DWHĆLQRX.YDSLORYRX]DWËPFR0LFKDHOD
6PRONRY¿L3DYOD0HLGORY¿]YO¿GO\VYĎMMHGLQÛGHOxË]¿VNRNYUROLVWĆËGDMËFËFK

1. KROK:

ČADŮV COMEBACK
"INIL?JILN´Û

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA

2. KROK:

kové. Navíc zůstaly opory Karolína
Fričová či Adéla Stavinohová.

ekip Liberce, Olomouce, KP Brno
či Ostravy, dařilo se i tak trvale držet
v horní polovině tabulky a tím plnit
základní cíl stanovený před extraligovým vstupem.

5. KROK:
JAK BEZ MICHALÍKOVÉ?

Leč nenechala na sebe čekat jedna
nepříjemná komplikace v podobě
špatného zdravotního stavu ostřílené smečařky Martiny Michalíkové.
Ta musela vinou velkých problémů
s ramenem již během podzimu předčasně ukončit kariéru a v kádru po ní
rázem zela díra. Kromě toho se po
dubnové operaci achilovky pořád dávala dohromady klíčová univerzálka
Gabriela Kopáčová, jejíž fyzický ani
herní stav nevzbuzoval příliš optimismu. V oslabeném mančaftu tudíž
vznikala určitá nepohoda, kterou
musel šéf Čada ve spolupráci s vedením klubu řešit.

jak se KROK:
hodovalo v držovicích...
3.
DOBRÁ LETNÍ PŘÍPRAVA

Výhodou vékáčka vždy byla kvalitní
předsezónní příprava mající hlavu
i patu a reflektující nejen okamžité
potřeby, ale také dlouhodobé hledisko s výhledem do následujících měsíců. Proto se znovu důkladně pracovalo na všem potřebném s patřičným
rozmyslem, bez zbytečného spěchu,
s nezbytnou pečlivostí a trpělivostí.
Od rozvíjení kondice družstvo postupně přecházelo k míčové technice
i kolektivnímu sehrávání, důležitým
faktorem přitom bylo vypořádat se
s pozdním připojením dua Bajusz
a Fričová po povinnostech u národních výběrů.

4. KROK:
SOLIDNÍ ZAČÁTEK

Ženy VK nevletěly do nejvyšší české soutěže nijak excelentně, ovšem
plnily jednu velmi důležitou věc,
stabilně zvládaly souboje proti papírově slabším nebo srovnatelným
soupeřům. S Přerovem, Šternberkem, Frýdkem-Místkem, Olympem
Praha ani Šelmami Brno téměř vůbec bodově neztrácely. A byť naopak
dlouho chyběly skalpy silnějších

6. KROK:

POSÍLENÍ ČÍSLO DVA

Následně se povedlo realizovat dva
naprosto stěžejní hráčské příchody.
Nejprve počátkem prosince přestoupila z Šelem Brno tam příliš nevyužívaná, ale v novém působišti maximálně motivovaná smečařka Klára
Faltínová. A za opravdový majstrštyk
se dá s odstupem času označit angažování slovenské univerzálky Karin
Šunderlíkové, jež se vracela k volejbalu po zdravotně vynucené pauze. Do
hanáckých služeb nastoupila na přeB Y L I Jroku,
SME
lomu
a ačkoliv potřebovala čas
U TOHO
k opětovnému nabrání formy, hned
bylo zřejmé, že disponuje schopnostmi rozdílové hráčky.

7. KROK:
PŘEKONÁNÍ SMUTKU Z ČP

BYLI JSME
U TOHO

Nicméně Prostějovanky ještě musely
překousnout jedno trpké zklamání
v podobě bolestně těsného vyřazení z Českého poháru. Ve čtvrtfinále
i bez Šunderlíkové skvěle zvládly
úvodní mač v Olomouci (3:1), načež
stejným poměrem ztratily domácí
odvetu. Přesto pak měly v rozhodujícím zlatém setu dva mečboly na
postup do závěrečného turnaje Final
Four. Bohužel ani jeden neproměnily, následně podlehly a vypadly. Tím
větší motivaci něco dokázat však
dílčím smutkem získaly do zbytku
sezóny.

8. KROK:

POSTUPNÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Práce, práce a zase práce. To vždycky byla i nadále je zásadní Čadova
mantra, kterou jeho zdravě ambiciózní svěřenkyně vzaly na sto procent za svou. Díky tomu šla týmová
výkonnost během nadstavbové části
UNIQA extraligy viditelně nahoru,
povedlo se zdolat například Ostravu
3:0 doma nebo olomoucké rivalky
3:1 venku. Navzdory zbytečnému
klopýtnutí 1:3 v posledním kole s brněnskými Šelmami a poklesu ze třetí
na pátou pozici pro play-off nemohl
nikdo pochybovat o tom, že tato družina má značný potenciál.

9. KROK:

ZVLÁDNUTÉ ČTVRTFINÁLE

Jenže parta VK musela v 1. kole vyřazovací fáze nejen překonat nebezpečnou Ostravu, ale rovněž zvládnout
zatěžkávací zkoušku vlastní psychiky.
Vědomí, že postup mezi elitní kvarteto je v jejich silách, holkám v úvodním střetnutí čtvrtfinálové série svazoval ruce (2:3), výrazně prohrávaly
i v nástupu do druhé bitvy. Potom
však Karin zavelela drtivými servisy
k obratu – a společně s parťačkami už
se neohlížela zpět. Severomoravský

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

ČECHY POD KOSÍŘEM

Marek

(QNMNÐTPÊ UQWDQT -NCU VQ PC FTåQXKEMÚEJ
JQFGEJRQą¾FP÷TQ\DCNKNP¾XwV÷XPÊM[TQ\
VCPéKNKTQ\G\RÊXCN Foto: Michal Kadlec

nil poděkování všem pracovníkům
obecního úřadu a dalším organizacím za skvěle připravené Držovické
hody.
Hodová slavnost skončila v držovickém parku v odpoledních
hodinách, ovšem tím ani zdaleka nebyl celý program vyčerpán.
„Tradiční součástí hodů je i výstava
drobného zvířectva na fotbalovém
hřišti a také večerní taneční zábava
v našem obecním domě,“ uzavřel
Jaroslav Studený, starosta Držovic
s tím, že definitivní tečkou za letošními hody v této obci byla nedělní
mše svatá v kostele svatého Floriána
a odpolední průvod ke kapličce svatého Floriána na držovickém kopci.

Máme super partu, táhneme za jeden ní na to časem stejně doplatí, pokud se
kvapení až zázraku.
Na příkladu volejbalistek Prostějova lze
narazil demonstrovat,
na několik míst,
která nejsou
názorně
že příkladně
spona obvyklých
trasách.
Jedlupracující
partuturistických
opravdu tvořily.
Ačkoliv
nímběhem
z nich uplynulé
byla kaplička
Marie.
ještě
sezónypanny
2021/2022
Stojí ve
na složení
konci dubové
aleje začínající
došlo
kádru k několika
změv zámeckém
parkukonkrétním
a směřujícípřípadě
ke statnám.
Jenže v tomto
zimní
příchod pojmenovaném
dvou nových posil
manku Gabrielov
právě
po
čaftu
ještě víc prospěl,
neboťHospodářství
šlo o kvalitní
zmiňované
hraběnce.
hráčky
lidské
bytosti
zároveň.
Dostaly
stávaloi na
úpatí
Velkého
Kosíře,
kde
důvěru,
(či spíše
chovali následně
ušlechtilávznikl
plemena
konídotvoa dále
řil
se) tým
schopný
v pozitivním
kozy,
krávy
a drůbež.
Patřil ksmyslu
němu
slova čehokoliv. A vše skončilo senzační
i rozsáhlý ovocný sad a malý rybníček.
jízdou až ke zlatému grálu.
Nyní už znení
něj zbývá
pouze
„Od
Rozhodně
náhoda,
že setorzo.
ve finále
něj se lidé
vydaliskKrálovým
místu pojmenovanéHanačky
potkaly
Polem, tedy
muvšech
Tři sády,
kde stojí
tři hraniční
kamepo
stránkách
podobně
fungujícím
označující
styk historických
anynadšeným
teamworkem.
Zatímcohranic
třepanství
Lichtenštejnů,
Kinských
a Silba
cizinkami
nabušená Olomouc
zůstala
daleko
za původními
předpoklady
až na
va-Tarouců,
“ prozradil
kastelán zámku
čtvrté
tučnějšímu
fiMartinpozici.
Váňa. Mnohem
Od kamenů
se putovalo
nančnímu
navzdory.
na vrcholrozpočtu
Kosíře. Kdo
pak měl zájem,
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PROSTĚJOV Jedenáct dní si většina volejbalistek VK Prostějov mohla užívat volna po slavném zisku
mistrovského titulu. Teď však první
krátká dovolená končí, neboť od
úterý 10. května startuje posezónní
společná příprava. Ani ta ovšem nemohl sedlouho.
ještě vydat po delší trase do
potrvá
Čelechovicse na
Hané, navštívit
místní
„Sejdeme
v úterním
odpoledni,
buunikátní
lomy avevrátit
se dny
po cestě
znádeme
trénovat
všední
jednofámé jako
„hraběnka“.
zově
s volnými
víkendy. A to do konce
Po cestěprotože
na několika
zastaveních
května,
tak jsou
nastavenésbíraprali turisté
razítka,ježv cíli
ně paks naším
čekaly
covní
smlouvy,
majínahráčky

klubem uzavřené,“ informoval hlavní
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Do oddílového programu se ale zdaleka nezapojí kompletní družstvo.
„Tahle přípravná fáze po skončení
soutěžního ročníku potrvá vlastně
jen tři týdny a týká se pouze něktekrásnéčlenek
a stylové
medaile
ze dřeva,
dirých
kádru.
Konkrétně
těch,
plom
a drobné
občerstvení.a„Zdarma
co
nejsou
v reprezentacích
zároveň
mohli zajít
na prohlídku
zámku,““
vpak
Prostějově
pokračují
i příští sezónu,
uzavřel Martin
upřesnil
Čada. Váňa s tím, že podobný
turistický
pochod
by tréninková
chtěl zámek zorJaká
vlastně
bude
náganizovat
v příštím roce.
„Spíši udržovací,
nepůjdeme do
plň?

žádné vysoké zátěže. Teď to ani není
potřeba, spíš jde o to zůstávat trochu
v tempu, aby týmová dovolená před
srpnovým zahájením přípravy na další
ročník nebyla příliš dlouhá,“ vysvětlil
Čada.
„Budeme střídat herní volejbalové
tréninky, výběhy, posilovnu, beach
a různé jiné doplňkové sporty. Loni
se to holkám moc líbilo, zahrály si
například tenis, ping-pong, basketbal a podobně. Tak ať si užijí trochu
zábavy i letos, nyní je na něco tako-

vého prostor,“ usmál se lodivod zlaté
bárky.
Dojde rovněž na v minulosti tradiční ukázkové hodiny volejbalu pro
studenty a žáky prostějovských škol.
„První tuhle vyučovací hodinu zábavnou formou děláme hned v úterý
10. května dopoledne na Gymnáziu
Jiřího Wolkera, kam od nás zavítají
dvě hráčky a spolu s nimi můj trenérský asistent Lubomír Petráš i kondiční trenérka Solange Soares,“ prozradil
Miroslav Čada.
(son)

„Program, to je to nejmenší. Náročnější jsou drobné organizační záležitosti, které nejsou na první pohled
vidět, ale zaberou hodně času. Přímo
na místě je ale nejtěžší výzdoba a pódium,“ oddechl si hlavní pořadatel
Tomáš Lázna. Ten pozval i kapelu Alfa

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

band až z Kopřivnice. Navíc se účastníci mohli těšit na bohatou tombolu
s téměř třemi sty cenami. Ale...
„Účast je výrazně slabší než před koronavirem. Čekal jsem určitě propad, ale
ten je větší, než jsem myslel. Na druhou stranu sál vypadá pořád relativně
naplněný. Výtěžek ovšem nebude tak

velkolepý jako v nejsilnějších letech,
ale jsem rád, že jsme ples uspořádali.
Taky věřím, že tohle byl jen dočasný
propad,“ zadoufal Lázna.
Jiní lidé byli naopak za tento pokles tak
trochu rádi. „Na parketu je nás ideální
počet. Člověk netancoval sám, ale taky
se s nikým nemačkal, takže i muzice se

dětská diskotéka. Zprvu se dítka ostýchala, postupně si jich však několik
na parket cestu našlo. Hned vedle pro
změnu probíhalo čarodějnické tvoření, jak jinak. Zapojili se ve velkém
třeba učitelé ze zdejší školy. A nejen
ve vedení dětí při tvůrčí činnosti, ale
také v pomáháním jiným. „Už několik
let pracujeme vždy pro nějaký projekt.
Už jsme byli zapojeni do Skutečného
dárku, posílali jsme kozy do Afriky.
Nyní pomáháme zde. Veškerý výtěžek
z občerstvení tak půjde jako příspěvek
na záchranu orangutanů,“ prozradil
Jakub Ambros, jeden z učitelů a zároveň členů kroužku Světová škola. Díky

ní byla na akci velká spousta dobrot,
často domácích dezertů. Dětem se jen
sbíhaly sliny.
Kdo ale nebyl na sladké, ani na něj nezapomněli. Párky se pomalu nestačily
prodávat a u stolů v areálu sokolovny
bylo brzy plno. „Bylo to výborné, skvělé. Ani jsme takovou účast neočekávali,
byla úžasná. Přišlo hodně lidí i z okolních vesnic, to nás také potěšilo,“ konstatoval za Sokol Ptení Jaroslav Zapletal, který byl značně vytížený u prodeje
občerstvení. Po všech stránkách se nakonec akce dala považovat za úspěch,
všichni odcházeli spokojení, najezení.
A děti? Odcházely plné zážitků...

PROSTĚJOV Motoristé, ale také
ti, co prostě mají rádi pouhý pohled
na historická vozidla. Pro všechny
přívržence pořádá Hanácký auto
moto klub z Prostějova velké setkání historických vozidel plánované
na neděli 15. května. Již tradiční
akce zapíše letos už 24. ročník.
Program přichystali organizátoři už
od časných sedmi hodin ranních.
Tehdy začne přejímka automobilů.
Po desáté hodině bude následovat soutěž elegance a po ní průjezd
městem, který kolona historických
vozidel započne v Trávnické ulici.
Lidé se mohou těšit na velkolepou
podívanou. „Náměstí je vždy plné

a zaplnit jej plánujeme i letos,“ říká za
tým pořadatelů předseda klubu Petr
Studený.
Podle mezinárodních kritérií je veteránem auto už po třiceti letech. A tak
se teoreticky mohou na místě setkání
objevit také vozidla jako favorit nebo
Škoda 120. „Máme ale raději starší
vozidla. U těch mladších chceme,
aby byla alespoň něčím trochu atypická. Minulý rok jsme měli omezení věku a plánujeme jej i na letošek.
Bohužel totiž někteří lidé nemají
soudnost. A přijedou se škodovkou,
totálně vybydlenou. Přitom na veterána se musí dát podívat,“ upozorňuje Petr Studený.
(sob)

muselo dobře hrát. Ta byla živá, ve velmi dobré sestavě. Repertoár měla ale
zúžený. Mám pocit, že tam půlka songů byla na cha chu. Dle mého to ale
byl vydařený ples,“ konstatoval jeden
z účastníků Lukáš Pospíšilík.
Zatímco se účast a zčásti i program
měnily, tři věci zůstaly stejné. Předně
se moderování ujala znovu dvojice
Štěpán Gajdoš a Zuzana Holbeinová.

Ples navíc znovu pomáhal, 80 000
korun získala základní škola v Komenského ulici, 30 000 Centrum sociálních služeb Prostějov. A novinkou
nebylo ani věkové složení účastníků.
Těm jednoznačně vládli mladí lidé.
„Nepřekvapilo, máme to tak každý
rok. Jsme ples pro mladé,“ usmíval se
těsně před půlnoční tombolou Tomáš
Lázna.

5HMþDURGČMQLFýHNDORMHWYRĜHQt
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PTENÍ Jedny z mnoha, a přesto originální, tak právě takové byly čarodějnice předminulý víkend ve Ptení.
I zde byla diskotéka pro děti, řada čarodějnických kostýmů nebo úkolů.
Mnoho věcí ale probíhalo jinak než
na okolních akcích. Kdo totiž přišel,
mohl toho zažít hodně. Třeba netradiční úkoly, navíc rozmístěné po celé
vesnici. Házení, běhání, slalomy, ale
také procvičení paměti. To byly jen
některé, jež na děti čekaly.
„Kromě tohoto místa je ještě akce
v okolí, oddíl orientačního běhu organizuje čarodějnický orientační běh
kolem obce. Věřím ale, že se nikdo
neztratí,“ usmívala se Kateřina Mikšíková. U ní si zase lidé mohli vyrobit
odznak, placku. O kus dál probíhala

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Návrat do dějin nezhatil ani déšť...

PLUMLOV Po necelém roce se do areálu plumlovského zámku opět
vrátila oblíbená akce s názvem Jak vznikají dějiny. Stejně jako v předešlých setkáních přinesla i letos bohatý program a přilákala řadu návštěvníků. Na akci nescházely šermířské souboje, představil se kovář,
uznávaný kejklíř, fakír a žonglér v jedné osobě, ale i sokolníci a divadelníci. Pro nejmenší byla připravena pohádka, ve které hrály děti podstatnou roli. I přilehlé stánky připomínaly historii a neopomnělo se ani
na svátek matek, k jehož příležitosti byla možnost zakoupit na místě
dárek. Uplynulá obota i neděle se tak vydařily opravdu na jedničku.

pro Večerník

provaz, sázíme na soudržnost, bojujeme vztahy nezlepší, respektive nedojde k přepoutníků.

Michal SOBECKÝ

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ØEÈI O PARTÌ JSOU SICE KLIŠÉ, ALE PRAVDIVÉ
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PROSTĚJOV Bohatý program,
stejně tak tombola. A k tomu také
klasický charitativní podtext. Ples
Pomáháme tancem zapsal o uplynulém víkendu, tentokrát netradičně až v květnu, svůj desátý ročník.
Po dvou letech, kdy se kvůli protikoronavirovým opatřením nemohl
konat, se vrátil zpět opět v celé své
kráse. V programu například nechyběly Taneční skupina Free dance nebo krasojezdkyně Kateřina
Vosičková.

sezóna prostějovských

Prostějovský Alex Ferguson se na la32ą$'«),1/(SRGOHVRXêWX]Q¿PHN
6LPRQD%DMXV]D$GÇOD6WDYLQRKRY¿.DULQjXQGHUOËNRY¿D.DUROËQD)ULêRY¿ vičku vrátil už koncem předchozího
5DTXHO/ÔII.O¿UD)DOWËQRY¿D.DWHĆLQD.YDSLORY¿0LFKDHOD ročníku coby poradce. Následně se
6PRONRY¿3DYOD0HLGORY¿
však nechal přesvědčit k plnohodnotnému comebacku na místo hlavního kouče, tudíž od loňského léta
.OÉÄRYÙ
opět začal naplno úřadovat v roli týmového šéfa. Byla to naprosto stěžejIDNWRU
ní událost, protože jen málokdo umí
s]ÕVWDO\
skloubit trenérské umění, vědomosti
podložené zkušenostmi, přirozenou
]GUDYÅ
autoritu i lidský přístup jako Miroslav
Proč kolektiv prostějovských fyzické připravenosti,“ upozornila Čada. Celý mančaft pevně uchopil
volejbalistek získal mistrovský kondiční trenérka žen VK Solange a okamžitě se jal ho formovat k obratitul? Protože po zimním posíl- Soares.
zu svému.
ení hráčského kádru odváděl své Na drobné bolístky či například nanejlepší výkony během extralig- chlazení samozřejmě v některých
ového play-off včetně závěrečného případech došlo, leč taková překážka
finále. Což by se však jen těžko nemohla po úspěchu toužící lvice
POSÍLENÍ ČÍSLO JEDNA
stalo skutečností, pokud by všem vékáčka zastavit. Ani je odradit od toho,
členkám družstva – a především celé aby šly do každého mače v kompletním Po historickém propadáku v podozákladní sestavě – nesloužilo pevné složení sedmi bojovnic základu plus bě až sedmého místa v extraligovém
pěti nachystaných ke střídání. „S hol- pořadí muselo dojít k přebudování
zdraví.
Naštěstí se o něj Hanačky mohly kama jsme pracovaly dlouhodobě na hráčského kádru. Nejpodstatnější
opřít až natolik, že v žádném střetnutí tom, aby jejich kondiční připravenost přitom bylo přivést dostatečně velvyřazovacích bojů nikdy nechyběla i celková výkonnost během sezóny ros- kou novou kvalitu, což se podařilo.
ani jedna plejerka! „Zranění i nemoci tly a vygradovaly právě v play-off. Tohle Pozvednutí výkonnostní úrovně
se nám vyhýbaly, pro což jsme všichni správně vyladit není snadné, ale soudě
dělali maximum. Není to totiž pouze dle výsledků se nám to podařilo,“ pravi- zajistily především reprezentační nahrávačka Simona Bajusz a brazilská
o štěstí, ale též o přístupu a kvalitní la Soli s úsměvem.
blokařka Raquel Löff, jedna z nejlepších plejerek slovenské ligy. Slibně se
jevily i příchody talentovaných smečařek Michael Smolkové a Berán-

více na
WWW.VECERNIKPV.CZ

opět hlavně mladé

n e b nečekaně mistrovská
aneb

PROSTĚJOV Kdyby si někdo loni začátkem podzimu před startem
UNIQA extraligy žen ČR 2021/2ÉĚ2 vsadil na konečný triumf volejbalistekVK Prostějov, pořádně by se napakoval. Skoro jako ti, kteří před lety trefili neuvěřitelné prvenství fotbalistů Leicesteru v anglické Premier
V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
League. Čerstvě získaný mistrovský titul Hanaček natolik bombasticženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).
kou senzací není, ale přesto vzbudil ve sportovních kruzích pořádný
rozruch. Plným právem, neboť PŮVODNÍ
VE FINÁLE NEJLEPŠÍ
obecně se stal velkým překva- zpravodajství
BAJUSZ A STAVINOHOVÁ
pením. Večerník zkusí rozklíčo- pro Večerník
6HêHWOLMVPHKRGQRWLFËERG\SURVWøMRYVNÛFKYROHMEDOLVWHNXGøOHQÛFK9HêHUQËNHP vat, kterak (staro)nové tuzemské
Marek
]DMHMLFKYÛNRQ\YHYxHFKêW\ĆHFK]¿SDVHFKILQ¿ORYÇVÇULH81,4$H[WUDOLJ\æHQ
é5$FRMVPH]MLVWLOL"åHQHMVWDELOQøMLQDY\VRNÇØURYQLKU¿O\ šampionky po čtyřroční pauze
SONNEVEND
GYø WDKRXQN\ NWHUÇ VH VKRGQÛP ]LVNHP GYDDWĆLFHWL ERGĎ SRGøOLO\ R SUYHQ znovu vystoupaly až na zlatý trůn.

1DSURVWČMRYVNpQiPČVWt

Jubilejní ples oslovil VHVMHGRXNRUiE\VLOQLF

ani
drobný
déšť
VVRCHOL
RCHOL
K 11. TITULU
a
volejbalistek ohlédnutím v kostce
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JEDNIČKA VK PODLE

Jan
FREHAR
Jedinou malou kaňku představovalo
pro organizátory počasí, které během
soboty 7. května častým mrholením
nebylo zrovna optimální. Bohatě to ale

vynahradila následující neděle, přinesla
zcela jasno, dokonce se většina účinkujících shodovala, že pro kostýmy je
až moc teplo. Bez ohledu na počasí si
lidé na zámek našli cestu v obou dnech
a měli se na co těšit. „Ideální počasí ale
těžko naplánujete. Mohlo to dopadnout daleko hůř. Jsme hlavně rádi, že
se tu opět můžeme sejít a vzájemně se
pobavit,“ těšilo organizátory u výběru
vstupného.

Už od dopoledních hodin do pozdních
odpoledních se o zábavu přítomných
v rámci bohatého programu postarala
řada vystupujících. Návštěvníci se tak
mohli podívat například na dravce, sokolníci je nejen předvedli, ale prozradili
k nim i řadu zajímavostí. Přítomné pak
bavil také uznávaný kejklíř, žonglér a fakír Zdeněk Vlček, jenž si připravil řadu
velice zajímavých vystoupení s žonglováním, ohněm, ale i třeba myší závody
a rozesmál všechny přítomné. Často si
k sobě také většina vystupujících vybírala i dobrovolníky.
Nescházelo ani krátké divadlo a pro
děti byla připravena pohádka O veliké
řepě, kde děti samy vytvářely příběh.
Zámek také vydal svědectví o svých
pokladech, kdy proběhly prohlídky pohádkových hradních sklepů. Nuda tak
na zámku rozhodně nehrozila.
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Jan Frehar

Jednoznačně největší ohlasy a nejvíc
lidí přilákal šermířský spolek Rotenburg z nedalekého Vyškova, jenž
předvedl zdařilý gotický turnaj prošpikovaný velkou porcí zábavy, dramat,
ale také napínavých soubojů. Vítězi
turnaje se nakonec staly děti, které na
turnaj byly přizvány. „Včera jsme byli
rádi, že jsme takto oblečení a celý den
jsme měli obavy, abychom zcela nepromokli. Dneska se počasí umoud-

řilo, ale zase extrémně teplé počasí
nám dává zabrat možná ještě více. Ale
všichni se baví a my jsme maximálně
spokojení,“ hlásili po turnaji rytíři ze
šermířského spolku Rotenburg.
V rámci soubojů nescházeli urození
rytíři, jak jinak, chybět nemohla ani
paní kněžna, jež byla vybrána z lidu
a povolila start i řadovým občanům,
a dokonce i ženám. Mezi jednotlivými
souboji tak nescházela zábava. Například když vdova po místním lékaři
ubila svého soka pánvičkou či když si
jeden z rytířů sundával masku obrovským otvírákem na konzervy. Bezvý-

Foto: Jan Frehar

hradně vydařené vystoupení tohoto
sboru.
Jejich vystoupení si přítomní pochvalovali a všem aktivním vystupujícím
uznale tleskali. „Byli jsme tu už dvakrát
a letos jsme si to opět nenechali ujít.
Děti byly nadšené, že se podívaly na
rytíře. Přidaly se i k pohádce a velkým
zážitkem pak bylo, když si syn mohl
přivolat na svou ruku sovu. Zase se to
vydařilo a všechny vystupující obdivuji, že dokážou takto pobavit širokou veřejnost od nejmenších po ty nejstarší,“
pochvalovala si Věra Malá, jedna z přímých účastnic.

9. května 2022

57489स/4;804
PROSTĚJOV Ve zdravém těle zdravý duch. A pro
zdravé tělo je zásadní pravidelný pohyb. Bez něj to
zkrátka nejde. Abychom se cítili dobře, potřebujeme
nejen duševní, ale i fyzické zdraví. Nikde není psáno,
že sportovat se musí na bůhvíjaké úrovni, ale už jen
zájem o sport a jeho aktivní provádění mají blahodárné účinky. Dodržovat zásady zdravého stravování
a štíhlou linii jde sice i bez pohybu, ale pohybový aparát pravidelně se hýbajícího člověka je na tom zásadně
lépe. A škála sportů je opravdu pestrá, ani prostějovský
region v tomto ohledu nezůstává pozadu. Někdy vám
k tomu navíc stačí jen malý plácek, jindy je lepší si zaplatit, abyste ze hry měli větší požitek. Hlavně se ale nebát,
protože sportovat se dá začít opravdu kdykoliv a v jakémkoliv věku. Opravdový sportovní zážitek bez hřiště
nejde, proto pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil
na dnešek speciální stranu právě na toto téma.
Texty připravil: Jan Frehar

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Sportovat se dá téměř kdekoliv, stačí chtít
Pro základní cviky stačí pohodlí domova či kousek zahrady, pokud se
preferuje spíše pohyb venku. V případě například běhu zase postačí
klasická cesta či nějaký prostor u lesa,
pokud u toho chcete i trochu ulevit
chodidlům. V případě aktivního provedení některého ze sportů už je ale
potřeba také sportoviště. Na louce či
fotbalovém hřišti se totiž řada dalších
sportů hrát nedá, a pokud ano, tak
to nebude mít patřičnou úroveň. Po
chvíli to sportovní zážitek spíše zkazí.
Pádným příkladem může být například
tenis. Zcela zásadní jsou pro něj kvalitní podmínky, jinak to s oblíbeným
sportem nemá nic společného. Pokud

tak nemáte připravený kurt, ať už se
jedná o umělý povrch, beton, či antuku
a k tomu potřebné kvalitní vybavení,
tak to nemá s tenisem nic společného.
Podobně je na tom i třeba badminton,
ten se sice dá zahrát i na zahradě, ale
bez pořádné sítě, čar a s poryvy větru je
to jen plácaná, která k fyzicky náročnému sportu moc blízko nemá.
To stejné platí i pro řadu dalších míčových sportů. Velké oblibě se těší třeba
amatérský volejbal, který si zajdete
s kamarády zahrát klidně i mimo jakékoliv soutěže. Zde si také bez pořádného kurtu nezahrajete. Maximálně si
někde zapinkáte, ale bůhvíjaký pocit
ze hry to opravdu není. Velké oblibě se

y v našem areálu najdete vše potøebné pro kvalitní sportovní rùst
y provozujeme tenisové kurty venku i pod støechou
y tenisové areály jsou situovány v klidné èásti Prostìjova Za Kosteleckou èive Sportovní ulici
y YVRXÄDVQÅGREÈMHYDUH½OXDQWXNRYÙFKNXUWÕDNXUWVXPÈOÙPSRYUFKHP
 SOXVGYÈQDIXNRYDFÉKDO\]WRKRMHGQDVWYUGÙPSRYUFKHP
y VRXÄ½VWÉDUH½OXMVRXWÔLNU\WÅWHQLVRYÅGYRUFHVXPÈOÙPSRYUFKHPWÔLVTXDVKRYÅNXUW\
 ILWQHVVFHQWUXPERZOLQJVDXQDED]ÅQVRO½ULXPPDV½zHDGDOvÉ
y DUH½OMHYROQÈSÔÉVWXSQÙvLURNÅYHÔHMQRVWLMHGQRWOLYFLLILUP\VLPRKRXGYRUFHSURQDMPRXW
popøípadì uspoøádat jakoukoli sportovní akci
^ƉŽƌƚƵũĞƚĞĂůĞƐƉŽŸ
ũĞĚŶŽƵƚǉĚŶĢ?
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pak těší i jeho plážová varianta, jež bez
kvalitního písku není možná už vůbec.
Pak je tu i řada dalších sportů, vedle jejichž provozování můžete s přáteli posedět u sklenice něčeho dobrého. A ani
ty se neobejdou bez řádného vybavení
a prostoru. Řeč tak může být například
o bowlingu, který je stále častěji hojně využíván při různých akcích a sešlostech, protože se dá provozovat ve
větších skupinách a jako doprovodná
akce. Do této škály ale mohou spadat
také šipky či další podobná odvětví.
DFM½ÍM¡OFLOBMF[OFUFOB

XXXWFDFSOJLQWD[
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Areál školy čeká

rekonstrukce

22050610806

vzorek: 300 ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 15 let
realizace: ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

sportovního hřiště
Prostějovští zastupitelé budou rozhodovat o financování opravy venkovního hřiště v areálu Střední odborné školy podnikání a obchodu.
Sportovní plácek tak získá nový povrch za více než jeden milion korun.
„Rekonstrukce spočívá v odstranění
původního umělého sportovního
povrchu včetně skladby podkladních vrstev. Nový povrch je navržen
z umělého trávníku s vlasem výšky
15 milimetrů. Plocha hřiště bude
ohraničena betonovými obrubníky,“

popisuje budoucí rekonstrukci náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.
Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala společnost StavoSport s.r.o., Fryšták.
„Na realizaci akce jsme také zažádali
o dotaci z Olomouckého kraje z Programu na podporu rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 ve výši
230 tisíc korun a byli jsme úspěšní,“
usmívá se náměstek Rozehnal.

22042920790

Šest z deseti
oslovených
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ se
ĂůĞƐƉŽŸũĞĚŶŽƵƚǉĚŶĢ
vypraví za sportem,
ĂƛƵǎŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŵ
ēŝŬŽůĞŬƚŝǀŶşŵ.
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PROSTĚJOV Na další výrazný úspěch na startu své kariéry dosáhl talentovaný prostějovský tenista Maxim Mrva v rumunské
Oradee, když ovládl juniorský turnaj kategorie J2. Na cestě za vítězstvím teprve čtrnáctiletý hráč porazil i výrazně starší soupeře
a ukázal, proč mu na světovém žebříčku do 15 let patří první místo!
„Ve svém ročníku je nejlepší, to je pro
mě skvělá zpráva. Maxim ukazuje svůj
talent i velký zápal do tréninku. Navíc
je to Prostějovan a náš odchovanec.
O to mám větší radost,“ komentoval
velký úspěch šéf prostějovského tenisu a manažer Miroslav Černošek.
Talentovaný Mrva získal svůj první
juniorský titul své teprve začínající
juniorské kariéry. Dosud bylo jeho
největším úspěchem finále na turnaji kategorie J3 ve slovenské Trnavě.
Loni pak hráč TK Agrofert ovládl

neoficiální mistrovství světa hráčů
do 14 let. Turnaj vyšší kategorie J2
si Mrva vyzkoušel poprvé teprve
v dubnu tohoto roku na Slovensku
v Piešťanech a hned si připsal semifinále. V minulém týdnu už získal
titul. Cestou za cennou trofejí Mrva
mimo jiné ve čtvrtfinále porazil sedmnáctiletého Adama Dudu 6:3,
6:0. V rozhodujícím duelu pak ve
třech setech přetlačil Srba Zorana
Ludovského 6:4, 2:6 a 7:6, když
zvládl dramatický tie-break.

%URQ]NRUIEDORYìFK
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PROSTĚJOV Jak bylo již avizováno,
po skončení hokejové sezóny aktuálně probíhají rekonstrukční práce na
prostějovském zimním stadionu. Nákladem několika milionů korun zde
probíhá výměna sedaček a bočních
kopilitů haly včetně rekonstrukce šatny pro hostující týmy.
„Staré sedačky jsou už kompletně
odstraněny, probíhá frézování či
obrušování betonových stupínků
na tribunách. Zároveň s tím proběhne výměna skleněných kopilitů na
+PVGTKÆT\KOPÊJQUVCFKQPWD[UVGOQåP¾XVWVQEJXÊNKCPKPGRQ\PCNK2TQDÊJCLÊRT¾EG bočních stranách haly a kompletní
XwCVP¾EJKRąKXÚO÷P÷UGFCéGMPCVTKDWP¾EJ\CéCN[KRT¾EG\XGPéÊ
práce začaly také na rekonstrukci šaZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC ten a zázemí pro hostující hokejová
družstva,“ popsal aktuální stav Jiří
Rozehnal, náměstek primátora pro
stavební investice v Prostějově.
Všechny práce na zimním stadionu
si vyžádají velké investice. „Rekonstrukce šatny i zázemí pro rozhodčí
bude stát 3,4 milionu korun, výměna sedaček 4 miliony korun a výměna kopilitů pak 5 milionů korun,“
potvrdil Rozehnal.
Všechny práce na prostějovském „zimáku“ by se měly stihnout do začátku nové hokejové sezóny, nejpozději
v září tohoto roku.
(mik)

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

/GFCKNQX¾UTFÊéMCMQTHDCNQXÚEJUVCTwÊEJå¾Mč5-4)2TQUV÷LQXRQXÊV÷\PÆOWVM¾PÊQDTQP\

PROSTĚJOV Medailový sběr korfbalistů SK RG Prostějov z aktuálního
ročníku nejvyšších tuzemských soutěží 2021/22 napříč věkovými kategoriemi dál pokračuje. Tentokrát do oddílovésbírkycennýchkovůpřispělistarší
žáci, kteří získali bronz v lize ČR U16.
Mladí Hanáci po pravdě toužili
proniknout až do finále a tam se
s Brnem porvat o mistrovský titul,

avšak vůbec jim nevyšel vstup do
semifinálového duelu. Proti Koblovu se neuvěřitelně dlouho nemohli
trefit do koše, svůj první přesný zásah zaznamenali až ve třetí čtvrtině
za nepříznivého stavu 0:6… To už
bylo na obrat logicky pozdě, nakonec podlehli 7:11.
Následně tedy šli v rámci Finálového
dne na ostravské palubovce do střet-
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Hrozí, že celý svět se právě teď nezadržitelně
řítí do propasti, ze které už nebude úniku. Globální ekonomická krize způsobená (nejen) covidovým šílenstvím. Vojenské běsnění Ruska
na Ukrajině hrozící eskalovat do další studené
války, ne-li přímo jaderné. A s tím spojená
dilemata nad dostupností zdrojů energie, na
nichž je lidská společnost těžce závislá.
Ani natolik chmurné události či vyhlídky
však nemohou potlačit přirozenou touhou
člověčenstva pokud možno normálně žít a ze
svého bytí se přirozeně radovat. K čemuž logicky patří i sport jak aktivně provozovaný, tak
z hledišť sledovaný. Snažili se nám ho zakazovat ve vyšším zájmu, což naštěstí – zatím (?)
– pominulo.
A navzdory veškerému protivenství negativního dění se znovu naplno sportuje a fanoušci
se ve velkých počtech vrátili do ochozů, kde
různým zápasům opět vytvářejí fantastickou
atmosféru. V Prostějově si to parádním způsobem užily senzačně zlaté volejbalistky místního VK. Jen doufám, že nikoho nenapadne
pozastavovat se nad spontánním štěstím Hanaček i jejich příznivců za situace, kdy jiní trpí
a umírají.

První alespoň trochu normální sezónu má za
sebou Házenkářská akademie Olomouckého
kraje, což je společný projekt tří oddílů TJ Sokol Centrum Haná, HC Olomouc 1966 a Velké Bystřice. Vznikl začátkem roku 2020, což mu
do vínku moc štěstí nedalo.
Právě na jaře 2020 totiž svět včetně České republiky notně zaskočil koronavirus. A HAOLK
nemohl – stejně jako de facto nic jiného – dlouho fungovat podle svých představ. Zvláště pro
něco zbrusu nového je tak komplikovaný start
logicky velmi prekérní záležitostí.
Přesto hanácká akademie vytrvala, nic nevzdala, nečekané překážky zdolala. A na konci aktuálně vrcholícího ročníku 2021/22 patří její
prvoligová družstva starších i mladších dorostenců mezi desítku nejlepších celků ČR v daných věkových kategoriích.
Ještě důležitější je, že v nich rostou kvalitní mladí házenkáři dávající do budoucna zvýšenou
perspektivu úspěšnosti také mužským týmům
TJ Sokol Kostelec na Hané HK i Sokola II Prostějov. Už teď se v nich dost prosazují chlapci
vzešlí z Centra Haná, časem jich může být
podstatně víc. A pak? Třeba postup do 1. ligy
dospělých.

Extraligový triumf žen VK Prostějov pod vysokou
sítí nemusí zůstat v letošním roce na území našeho regionu osamocen. Už minule jsem v jednom
z příspěvků své Sondy rozebíral vydařený start
prostějovských nohejbalistů do nové prvoligové
sezóny. A borci TJ Sokol I jej během posledních tří
týdnů natolik umocnili, že zatím suverénně vládnou druhé nejvyšší tuzemské soutěži.
Ta je momentálně v půlce dlouhodobé části,
Hanáci díky předehrávkám již kousek za ní.
Ze čtrnácti zápasů jich dosud absolvovali osm,
plných sedm vyhráli, jednou remizovali a stále
zůstávají bez výsledkového klopýtnutí. Patnáct
získaných bodů, slibný náskok v čele tabulky,
naposledy nemilosrdná demolice druhého (do
té doby neporaženého) Českého Brodu 6:0.
Jde o další názorný příklad, co s hráčsky kvalitním jádrem týmu udělá jeho vhodné posílení.
Vékáčko tímto způsobem dospělo až k mistrovskému titulu, Sokol I klidně může na podzim
vybojovat primát v první lize mužských družstev. Zvlášť když se nyní opírá o herně i osobnostně vyspělé osobnosti Martina Müllera
a Petra Zemánka. Zamýšlený dárek pro trenéra
Richarda Beneše v podobě vysněného průniku
do extraligy se pomalu blíží...

Foto: Facebook

nutí o třetí místo proti brněnskému
béčku, jež porazili naprosto přesvědčivým způsobem. A svěřenci trenérské dvojice Martin Šnévajs a Renata
Havlová tak brali zasloužený bronz!
Očekávané zlato přitom vybojovali
favorizovaní Jihomoravané, ovšem
až po velkém finálovém dramatu
s Koblovem, který udolali těsně
12:11.
(son)
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Znovu to cinklo:
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, bronz Müllerové
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PROSTĚJOV O předminulém víkendu se cyklisté TUFO PARDUS
Prostějov představili hned na několika silničních závodech. Tým
mužů absolvoval dvě jednorázovky UCI v Polsku: Grand Prix
Nasielsk-Serock a Grand Prix Wyszków. Mládežníci se ve dvou
skupinách postavili na start Slovenského poháru v Dudincích
i Krupině a klání UCI Grand Prix West Bohemia.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V polském kraji Mazowsze se konaly dvě akce kategorie 1.2 UCI,
na nichž se dospělým Hanákům
v obou dařilo velice dobře. První
závod se jel už v pátek a do hlavního úniku se zapojil Richard Holec. I když byla skupina uprchlíků
přibližně tři kilometry před cílem
dostižena, dokázal Holec vybojovat
0÷OéKEMÆMTCUQLG\FM[P÷UKRąKRUCN[×UR÷wPÆFQO¾EÊOKUVTQXUVXÊ
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NĚMČICE NAD HANOU Hodně
úspěšnou výpravu zaznamenal klub
krasojízdy TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou poslední dubnovou
sobotu, kdy ve Svitávce proběhl juniorský šampionát. Kromě kolové
bojovali o mistrovské tituly i reprezentanti druhého odvětví sálové
cyklistiky – krasojízdy. A právě tam
usilovalo o medaile kvarteto zástupců
němčického oddílu. A dařilo se jim
skvěle.
„V kategorii juniorů dvojic, která je otevřená i pro smíšené dvojice, zvítězil těsně
pár Vojtěch Blažek - Pavel Šín z Komety
Brno před dvojicí Anežka Pokorná Kryštof Nečas z Favoritu Brno. Bronzový
stupeň obsadili Tereza Kypastová a Jirka
Doležel z Němčic nad Hanou. V kategorii dvojic juniorek získaly nejvyšší hodno-

cení Alena Florová a Kateřina Vosičková
z Němčic nad Hanou před pankráckou
dvojicí Julie Tůmová - Hana Cikánková
a zlínskou dvojicí Tereza Buršíková - Kateřina Návojová,“ vyzdvihl úspěchy předseda němčického oddílu Jiří Vosička.
Mezi jednotlivci skončil v juniorech
čtvrtý Jiří Doležel. Největší konkurenci
pak nabídla kategorie juniorek. „Na prvních dvou místech skončily oddílové
kolegyně z TJ Stavební stroje Němčice
nad Hanou – Alena Florová a Kateřina
Vosičková. Na stupních vítězů je doplnila
Tereza Buršíková z TJ Sokol Zlín-Prštné,“
konstatoval Vosička.
Ve výsledku zavládla na jihu Prostějovska spokojenost. Celkem totiž
Němčičtí dokázali z pěti startů vydolovat hned dvě zlata, jedno stříbro
(red)
a jeden bronz.

11. místo a slušně si vedl i mladíček
Marek Jelínek na 26. pozici. Bohužel v závěru došlo k pádu, kterým
byli postiženi i tři prostějovští jezdci. A Ondřej Petr utrpěl lehčí zranění hlavy.
Při sobotním GP Wyszków pak
byly modro-žluté barvy znovu vidět
v úniku dne. Ve čtyřčlenné grupě,
jež strávila většinu trati před pelotonem a vypracovala si až sedmiminutový náskok, šlapal Wojciech
Pszczolarski. Rovněž tato skupinka
byla dostižena až těsně před cílem.
Načež si ve spurtu celého balíku
dobře počínal Richard Holec, když
obsadil 9. post a připsal tak sobě
i kolektivu první letošní body do
rankingu UCI. Sprint navíc zvládl
výborně i Marek Jelínek a obsadil
12. příčku, mezi mladíky do třiadvaceti let skončil druhý.
„Závody v Mazowsku mám rád a dá
se říct, že nám svým charakterem
i vyhovují. Ríša Holec ukazuje, že
jeho kondice má vzestupnou trajektorii a věřím, že letos ještě dobré
výsledky udělá. Mám radost také
z výkonů mladého Máry Jelínka.
Celý tým však pracoval výborně
a ukázal velmi solidní výkonnost.
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Do Mazowska se letos ještě vrátíme
na další akce a věřím, že opět kvalitně,“ zhodnotil sportovní ředitel
TUFO PARDUS Michal Mráček.
Vybraní junioři a kadeti stáje z Prostějova odcestovali do Plzně, kde
se konal mezinárodní podnik GP
West Bohemia. V sobotu se jelo
kritérium na legendární plzeňské
Lopatárně, kde mezi juniory vybojoval 8. místo Matyáš Koblížek
a v kadetech byl Filip Novák 13.
V neděli soutěžní víkend na západě
Čech vyvrcholil silničním závodem, který byl součástí kalendáře
UCI a tak přilákal silnou mezinárodní konkurenci. Zde se však hanáckým nadějím prosadit na čelní
pozice nepodařilo. Kadet Filip Novák dokončil 22. a junior Matyáš
Koblížek 36.
Druhá parta mládeže TUFO
PARDUS PV zápolila při Slovenském poháru, který měl na progra-

mu v sobotu kritérium v Dudincích a o den později silniční závod
v Krupině. Skvěle si vedly zejména
juniorky, jimž sice napoprvé pódium těsně uniklo, avšak v neděli si
Eliška Grulichová připsala vítězství
a Patricie Müllerová obsadila bronzový stupínek! V juniorech bral 9.
příčku Ondřej Mazel a mezi muži
uzavíral top ten Marek Dolníček.
„Eliška Grulichová si svým výkonem na Slovensku řekla o zařazení
do národního týmu České republiky pro Nations Cup ve Francii.
Jsem rád, že je po hrozivém pádu na
jarním soustředění opět ve formě.
Musím pochválit taky Patricii Müllerovou, jejíž výkonnost na silnici je
též výborná. Kluci se ještě trochu
hledají, ale třeba forma Matyáše
Koblížka nabrala po zdravotních
peripetiích s kolenem rovněž správný směr,“ spokojeně okomentoval
trenér Martin Cetkovský.
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Pod organizační taktovkou oddílového šéftrenéra Petra Novotného
a spol. se utkalo třináct dvojic mužů
či veteránů, včetně začátečníků (navzdory vyššímu věku). „Rád bych
tyhle turnaje pravidelně opakoval
a časem z nich třeba i udělal oficiální
soutěž,“ říkal Večerníku Petr Novotný.
PROSTĚJOV Nedávná premiéra nové rohovnické akce pořádané BC Uplynul měsíc – a je tady Elite
DTJ Prostějov pod názvem Elite Boxing Cup přinesla solidní podívanou. Boxing Cup II! Proběhne tuto

sobotu 14. května od 11.00 hodin v boxárně BC DTJ (Krasická
ulice, vedle aquaparku). „Znovu
jsem oslovil kluby převážně z Moravy, aby nominovaly své borce.
Uvidíme, kolik utkání tentokrát
dáme dohromady, do boje už by
měly jít i ženy. Snad bude úroveň
zápasů ještě vyšší než minule,“ přeje
si Novotný.
(son)

wlym otestují netradiční vzdálenost
300 m překážek. Bolové výkonnost
reálně přináší možnost ataku na
nejlepší čas všech dob 38.16 Zuzany Hejnové z Chebu 2013. Další
jméno s cílem historického zápisu mítinku je teprve osmnáctiletá
Christine Mbomová z Namibie,
která vloni získala stříbro na OH
v Tokiu a zlato na juniorských MS
na 200 m. Africký rekord a zároveň
juniorský světový rekord posunula
na 21.78, když vyhrála finále Diamantové ligy v Curychu. Jejím cílem bude atakovat druhý nejstarší
rekord Tretry, 22.07 Jarmily Kratochvílové z roku 1981. Asistovat jí
bude jen o málo starší, pouze devatenáctiletá juniorka Beatrice Masilingiová, rovněž z Namibie, s osobním maximem 22.18. Na OH byla
šestá a na juniorských MS získala
stříbro za svou krajankou.
Dorazí poslední dva mistři světa ve
vrhu koulí Tom Walsh a Joe Kovacs

SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.
Objednávat lze prostřednictvím domovského oddílu přes formulář na
www.zlatatretra.cz.
Napětí a očekávání výkonů po dvou
letech opět na živo přímo na stadionech je na straně atletů i fanoušků
atletiky obrovské. Jak bude světová
špička prožívat návrat milovaných
diváků do ochozů? Co na to nejlepší čeští atleti? Spousta napínavých
otázek a všechny odpovědi najdete
31. května na Městském stadionu
v Ostravě-Vítkovicích. „Chceme
zase spolu s diváky prožít nabitou
atmosféru plných ochozů a strhující energie špičkových výkonů. Nejlepší atleti z Česka i celého světa do
toho dají všechno. Co vy, fanoušci,
podpoříte je a užijete si to s námi?
Bez vás je náš výkon – organizační
i atletický - poloviční radost,“ zve
osobně Jan Železný, světový rekordman v hodu oštěpem a ředitel
Zlaté tretry Ostrava.
(lv, pk)
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Největší atletický mítink na území České
republiky Zlatá tretra Ostrava by
Golden Spike 2022 bude mít opět
mimořádně kvalitní obsazení. Elitní závodníci se v Ostravě představí
31. května a hlavními ozdobami
budou olympijští vítězové, mistři
světa a také nejlepší domácí atleti.
Mítink je top událostí světové atletiky a zlatým hřebem dění na atletickém poli v České republice. To
si žádný fanoušek královny sportů
nemůže nechat ujít!
Před nejlepšími atlety světa se otevírá náročná sezóna, v červenci je čeká
světový šampionát v Eugene, v srpnu
evropský v Mnichově. Před tím však
startují nejlepší světové seriály, Dia-

mantová liga a World Athletics Continental Tour Gold, jejímž pátým závodem bude právě mítink v Ostravě.
„Zlatá tretra je opravdu významným
podnikem. V kategorii světových
challengerů byl za posledních pět
let hodnocen mezi třemi nejlepšími.
Vždy se snažíme úroveň startovního
pole udržet a zatím se nám to daří.
Bude to další ostravský atletický svátek,“ souhlasí Miroslav Černošek,
jehož marketingová společnost TK
PLUS tradičně Zlatou tretru zastřešuje a práva vlastní až do roku 2025.
Na 61. ročník podniku se chystá
olympijský vítěz ve skoku do dálky Miltiadis Tentoglou z Řecka
a olympijský vítěz ve výšce Ital
Gianmarco Tamberi, velkým lákadlem bude také start evropské
rekordmanky na 400 metrů překážek a bronzové medailistky z Tokia
Femke Bolové z Nizozemska. Vstup
do sezony ji čeká právě v Ostravě,
kde si s trenérem Laurentem Meu-

i oštěpařský světový šampion z roku
2017 Johannes Vetter. Druhý muž
historických tabulek ve své disciplíně se utká s českými olympijskými
medailisty Jakubem Vadlejchem
a Vítězslavem Veselým. Vetter loni
v Ostravě hodil 94,20 metru a přiblížil se na 44 centimetrů rekordu
mítinku světového rekordmana
Jana Železného. „Oštěp patří tradičně k nejsilnějším disciplínám
‚tretry‘ a ani letos tomu nebude jinak. Vetter, Vadlejch a Veselý nám
předvedou výkony, o kterých se
bude psát ještě dlouho po skončení
závodu,“ je přesvědčený Jan Železný, ředitel mítinku.
Silná konkurence čeká nejlepšího
českého koulaře Tomáše Staňka.
Novozélanďan Walsh vyhrál mistrovství světa v Londýně 2017.
Američan Kovacs triumfoval v letech 2015 a 2019. Na olympiádě
byl Kovacs stříbrný a Walsh bronzový. V ohrožení může být rekord

mítinku 22,43 olympijského vítěze
Ryana Crousera. „Tomáš Staněk
nás asi nepochválí, diváci ale uvidí
skvělý souboj,“ uvedl při pohledu
na sestavu koulařů manažer Tretry
Alfonz Juck.
Potřetí má na Zlatou tretru dorazit
řecký dálkař Tentoglou, který k olympijskému zlatu přidal v březnu titul
halového mistra světa. Úřadující mistr Evropy má o svých plánech jasno.
„Po skvělé halové sezóně mám dva
velké cíle na léto – mistrovství světa a Evropy. V Ostravě to bude můj
první letošní mezinárodní start před
Diamantovou ligou. Moc se těším,“
vzkázal divákům Tentoglou.
Vstupenky na hlavní tribunu jsou
už vyprodané. K mání jsou nadále
však do ostatních ochozů od 200
do 1500 korun, prodej probíhá
přes síť ticketstream.cz. „Členové
hromadných výprav a skupin ze základních škol zaplatí padesát korun,“
vzkazuje ředitel spolupořádajícího

ATLETIKA
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V atletice závodily téměř dvě stovky dětí, stadiónek
ZŠ Jana Železného patřil jejich nadšení z pohybu
PROSTĚJOV Obrovskou tradici má mezinárodně špičkový atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě. A odnepaměti jej provází
seriál závodů pro děti z celé České republiky Čokoládová tretra.
Jeden z dílů jeho letošního již 62. ročníku zavítal tradičně i do
našeho regionu, když ve čtvrtek 5. května odpoledne proběhl
na školním stadiónku ZŠ Jana Železného Prostějov.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Místní klání bylo jedním z jedenácti základních kol Čokoládové tretry
2022 v ČR. Už dříve se dějišti stala
města Vyškov, Blansko, Olomouc
a Břeclav, dalšími budou Český Tě-

šín, Opava, Vsetín, Třinec, Havířov
a Ostrava. Projekt královny sportů
se dokonce rozrostl i za hranice státu
na Slovensko, konkrétně do Bratislavy, Košic a Žiaru nad Hronom. Jak
v téhle společnosti obstál Prostějov?
Velice dobře!
Na start dorazily celkem dvě stovky
malých závodníků šesti věkových kategorií. O postup do semifinálové fáze
zápolily naděje v kategoriích A (ročníky narození 2016 a 2015) v běhu na
100 metrů, B (2014 a 2013) na 200

klikni na
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František JURA
(primátor mìsta
Prostìjova):
„Atletika je krásný sport,
má obrovskou tradici –
i v Prostějově. A dělá mi opravdu velkou
radost vidět zde tolik nadšených dětí, které přišly závodit a hodně je to baví. Poděkování patří jejich rodičům, že je přivedli
a vedou své potomky ke zdravému aktivnímu pohybu. Stejně jako naše díky míří
k organizátorům Čokoládové tretry, jež
patří mezi výborné sportovní akce doslova pro všechny, kdo mají zájem. Statutární
město Prostějov takové soutěže moc rádo
podporuje, což se do budoucna určitě nezmění.“

-LÔÉ08l©.EÙYDOÙ
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patron akce:
„Je pro mě ctí být patronem tohoto závodu Čokoládové tretry
v Prostějově, přináší mi to velkou radost
i nadšení. Vidět děti takhle zapáleně sportovat, z toho mám vždy super pocit. Já sám
jsem se v minulosti několikrát zúčastnil
Zlaté tretry a pokaždé to pro mě byl svátek. Teď vidím totéž na dětech tady, snažím se je v jejich úsilí maximálně podpořit.
Celý systém závodů s postupy nejlepších
ze základních kol do semifinále a následně
i do finále v Ostravě je perfektní, účastníky
motivuje. Základem přitom samozřejmě
je radost z pohybu.“
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metrů a C (2012 a 2011) v běhu na
300 metrů i v hodu raketkou Vortex.
Vložené disciplíny nepostupové pak
představovaly běžecké sprinty těch
úplně nejmenších: 60 metrů pro
předškoláky (2018 a 2017) i batolata (2020 a 2019) vedená rodiči za
ruku a 30 metrů pro miminka (2022
a 2021) nesená v náručí rodičů.
Slavnostní zahájení čtvrteční akce
provedli primátor statutárního města
Prostějova František Jura, jeho náměstci Jiří Pospíšil, Jan Krchňavý i Jiří
Rozehnal, náměstek primátora města
/KOKPMCUGUXÚOKTQFKéKPCUVWRPÊEJXÊV÷\čRQD÷JWPCOGVTčX×XQFWéVXTVGéPÊ Olomouce Karel Konečný a ředitel
èQMQN¾FQXÆVTGVT[2TQUV÷LQX
(QVQ4CFGM8¾ÿC pořádající ZŠ Jana Železného Dalibor
Ovečka. Jako patron tohoto základního kola v hanáckém městě dorazil
¤2.2/'2975(75$
bývalý vynikající český reprezentant
35267¨-299¤©6/(&+
v běhu na 400 metrů překážek Jiří
PHWUÕFKODSFL
Mužík. Vícenásobný mistr republiky
,KPFąKEJ#FCOÊMUGE,CMWD$GPGw
a evropský šampión v hale povzbuPHWUÕGÉYN\
zoval atletické talenty při závodění,
1NÊXKG8NM
předával medaile nejlepším i rozdával podpisy v rámci autogramiády,
PHWUÕFKODSFL
nemohlo chybět ani společné focení
1PFąGL2GJT,¾EJ[O2ąGJPCN/CTVKP(KEGM
s četnými zájemci.
PHWUÕGÉYN\
-TKUVÚPCiRKNGTQX¾.KNN[2GVTåGNQX¾0KMQN0CXT¾VKNQX¾ Za ideálního počasí, které skvěle
vydařenému sportovnímu podniku
PHWUÕFKODSFL
tentokrát maximálně přálo, zvítězil
,CMWD-TCVQEJXÊN/CV÷L*QPGN/KEJCNiGXéÊM
zdravý aktivní pohyb nastupující gePHWUÕGÉYN\
nerace, jejíž čiré nadšení mnohoná<W\CPC4Q\GJPCNQX¾+UCDGNC4KEJVGT5QHKG5M¾EGNQX¾ sobně předčilo důležitost prvenství,
PHWUÕFKODSFL
druhých či třetích míst. Zvlášť po
,KąÊ&KXÊP,CMWDiVÆDN2CXGN*QHÊTGM
předchozích covidových letech, kdy
hygienická nařízení rušila všechny
PHWUÕGÉYN\
'NKwMC5GFN¾éMQX¾#PPCiRKNGTQX¾<W\CPC*TWDCPQX¾ podobné akce včetně Čokoládové
tretry. Tentokrát už zaplaťpánbůh
PHWUÕFKODSFL
ne a nejlepší ze všech kategorií tak
.WM¾w8QNPÚ8¾ENCX-CFNéÊM&QOKPKM-T¾VMÚ
získali právo startu v semifinále,
PHWUÕGÉYN\
jež hostí 30. května Ostrava. Tam'UVGT8NCEJQX¾0CVCNKG2KUEJQX¾<QG2QURÊwKNQX¾
též se pak o den později utkají děti
+RGUDNHWNRXFKODSFL
s top semifinálovými výkony při
&CPKGN.KQPGN$WEJDCWGTO8¾ENCX-CFNéÊM
finálových bězích v rámci před#PVQPÊP,CP/NéQEJ
programu samotné Zlaté tretry
+RGUDNHWNRXGÉYN\
2022 nabité atletickými hvězdami
5QHKG/CLV¾PQX¾5KOQPC$WTGwQX¾'OKNN[*QNMQXC z celého světa.
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9. května 2022

.DUHO.21(¤1¹
námìstek
primátora mìsta
2ORPRXFH
„Nedávno jsem navštívil jeden z předchozích závodů Čokoládové tretry v Olomouci, takže mohu porovnávat. A musím říct,
že jak v našem krajském městě, tak tady
v Prostějově dorazila závodit skutečně
velká spousta dětí majících prostou radost
ze sportu, z aktivního pohybu. Což je to
podstatné i mnohem důležitější, než kdo
vyhraje, nebo prohraje. Město Olomouc
je hrdým partnerem celého tohoto atletického seriálu.“

0DUWLQD1
maminka jednoho
]HVRXWÈzÉFÉFK
dìvèat:

6CMJNGPCRNPQUQWRGąKN[PCVTCVKRQRWN¾TPÊEJCVNGVKEMÚEJ\¾XQFčFX÷ONCFÆX[\PC
XCéM[MT¾NQXP[URQTVč
(QVQ4CFGM8¾ÿC

„To je parádní akce! Před několika lety
jsme ji opakovaně absolvovali se starším
synem, vždycky měl ze závodění tady
ohromnou radost. A výborné je, že i ti, co
nevyhrají, dostanou aspoň malou odměnu v podobě nějaké sladkosti. Nemluvě
o krásném zážitku. Minulé roky nám ho
sebral covid, ale teď jsme tu znova, tentokrát s dcerkou. A je to zase super!“

Å+RQ]DæHOH]QìWHQWRNUiWGRUD]LWQHPRKO

DOH-LUND0XçtNE\OVNYěOìPSDWURQHP´
Y\VYěWOLO'DOLERU2YHĀND

PROSTĚJOV Sám byl v mládí aktivním atletem,
po skončení závodní kariéry je dlouholetým trenérem oddílu AK Prostějov a momentálně už i jeho
předsedou. Navíc také ředitelem ZŠ Jana Železného, kde je královna sportů tradičně prioritním
odvětvím. Během prostějovského základního
kola Čokoládové tretry 2022 zodpověděl Dalibor Ovečka (na snímku) Večerníku několik
otázek v rámci exkluzivního rozhovoru.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Jak náročné je takovou akci připravit?
„Coby organizátoři jsme do pořádání Čokoládové tretry v Prostějově vstoupili už před nějakými dvanácti lety, takže s tím máme zkušenosti
a je to pro nás svým způsobem příjemná rutina.
Na zdárném průběhu závodů se podílí celý tým
lidí, kteří přesně vědí, co mají dělat. A dělají to dobře,
za což jim patří díky.“
ƔƔ Můžete přiblížit, v čem a jak se soutěží?
„Závodí se v běhu, kdy úplně nejmenší miminka či batolata začínají s pomocí rodičů na vzdálenosti třiceti
metrů. A s přibývajícím věkem se pak délka tratě zvyšuje na šedesát metrů pro předškoláky, sto metrů pro
prváky a druháky, dvě stě metrů pro třetí i čtvrtou třídu
a tři sta metrů pro jedenáctileté, což je tady nejstarší
kategorie. Páťáci navíc zápolí i v hodu raketkou Vortex,
neboť patronem naší základní školy je slavný oštěpař
Jan Železný a tahle raketka imituje právě oštěp.“
ƔƔ Máte i letos jako patrona klání nějakou známou
atletickou osobnost?
„My každoročně toužíme, aby mezi nás dorazil právě
Honza Železný, protože naše škola nese jeho jméno a děti
se na něj vždy moc těší. Bohužel nemohl tentokrát dorazit
kvůli pracovnímu vytížení, snad se žijící legendy dočkáme
příští rok. Přesto mezi nás letos zavítal jiný bývalý vynikající atlet – Jirka Mužík, někdejší špičkový běžec na 400
metrů překážek a hladkých. I jeho osobní přítomnost určitě udělala dnešním účastníkům velkou radost.“

&CNKDQT 1XGéMC UNCXPQUVP÷ \CJCLWLG èQMQN¾FQXQW VTGVTW
2TQUV÷LQX
(QVQ4CFGM8¾ÿC

ƔƔ Funguje také letos postupový systém do dalších
kol?
„Ano, je to tak. Nejlepší děti v jednotlivých kategoriích
všech základních kol v daných městech postupují do
semifinálových závodů Čokoládové tretry 30. května
v Ostravě. A nejrychlejší odtamtud si pak zaběhnou
finále 31. května v rámci hlavního programu samotné
Zlaté tretry, což je samozřejmě velká motivace, pro děti
obrovská událost i krásný zážitek.“
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na krajské a okresní úrovni
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FOTBALU

sezóny 2021/2022

PROSTĚJOVSKO Nadále frčíme dál! Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 byla
nejenže úspěšně dohrána, ale svojí jarní částí již dokonce pomalu směřuje
ke svému cíli. Vypadá to tak, že by se po dvou nekompletních sezónách
mohlo konečně zadařit mít tabulky tak, jak se sluší patří.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že vám už od konce podzimní části
loňského roku přinášíme seriál FOTBAL EXTRA. V ohlédnutí se díváme za
sezónou jednotlivých týmů z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční prostor dostal už několikrát i jediný profesionální tým
1.SK Prostějov.V několika fázích jsme vyzpovídali funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přinesli kompletní tabulky a statistiky. Podívali jsme se také
na to, proč je někdo na chvostu a jiný se naopak nyní může těšit z„bedny“,
prostě rozebereme si, jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství druhé, které
jsme věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí
dva celky z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová. Třetí pokračování jsme
věnovali přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích
od Přeboru Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme
také ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl
perfektním doplňkem obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL
EXTRA, která byla součástí čísla 48/2021 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Následně došla řada na fotbalový potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů
a žen jsme vám nabídli souhrn napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor. Po týdenní přestávce jsme se zaměřili na
Konici, tým hrající I.A třídu Olomouckého KFS, což je jediný regionální zástupce ve skupině„A“. Poté jsme se pak ve dvou dílech po sobě zaměřili
na„béčko“, v němž se naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Naposledy přišla řada na skupinu„A“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko čtyři
zástupce. A tak jsme přinesli pocity a dojmy z Pivína, Otaslavic, Klenovic
i Vrchoslavic. Jubilejní desátý díl jsme věnovali spanilé jízdě prostějovské Hané. V jejím případě chybělo jen málo a skončila by po podzimní části skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS na samotném vrcholu.
Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás čekala sonda
ke zbývajícímu triu účastníků „béčka“. Dvanáctý díl si odskočil zpět do
prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní část soutěžního ročníku
2021/2022. Třináctka spustila monitoring podzimních bojů v nejvyšší
okresní soutěže, kterým je Přebor OFS Prostějov. V první části jsme se
věnovali ryze lídrovi z Brodku u Prostějova, v prostřední se zaměřili na
druhý celek tabulky z Vícova a oslovili i zástupce na třetím až sedmém
místě tabulky, v závěrečném epilogu okresu jsme pak získávali názory
celků z osmé až čtrnácté příčky tabulky. Následně přišla na řadu úvodní sonda do III. třídy Okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem
k dřívějšímu začátku jsme se prvně věnovali skupině B. Mezitím jsme si
odskočili k fotbalistkám. Oproti původnímu plánu dostala zprvu prostor
skupina „B“ Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část odstartovala
i s Mostkovicemi a Protivanovem, následně došlo na fotbalistky 1.SK
Prostějov hrající o výkonnostní soutěž výše. Dále jsme uzavřeli seniorské soutěže skupinou„A“ III. třídy pod hlavičkou OFS Prostějov a minule
se vrhli na mládežnické pole. Zprvu dostal prostor potěr prostějovského
eskáčka, dnes přichází na řadu krajské a okresní grupy. Ani tentokrát nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář či souhrn soutěží.
Takže usaďte se, udělejte si kávičku a ponořte se s námi do světa fotbalu!

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
-DNVLYHGRXUHJLRQ½OQÉÖÄDVWQÉFL
YNUDMVNÙFKVRXWÈzÉFK.)62ORPRXF"
DOROST
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Jarní část pro fotbalové naděje je už
pár týdnů rozběhnutá. A regionální
kluby společně s Prostějovem rozhodně mají nyní co nabídnout od nejvyšších soutěží od krajských až po okresní.
Nejvíce účastníků hlásí nyní přípravky,
kde se jednoznačně ukazuje, že za poslední roky nastal správný restart. Teď
je ale důležité, aby to pokračovalo i nadále a postupně byl posun vidět v žákovských, hlavně pak dorosteneckých
kategoriích, kde nyní strádají nejvíce.
Poslední roky to byla velká nouze. Postupně se ale situace měnila, momentálně to snad vyhlíží na světlejší zítřky.
Je však otázkou, jak se současným
stavem zamávají dva roky s covidem,
kdy řada nadějných hráčů musela nedobrovolně stát. Zatím se nějaký větší
odliv neeviduje, ale může být patrný až
během času.
Návrat na fotbalové trávníky se zatím
nejvíce daří u přípravek, kde je nyní
velmi solidní základna. Ta ale začne
postupně růst a je třeba, aby se i díky
práci trenérů podařilo děti u fotbalu
udržet. Musí se akutně zvednout stavy i u žákovských kategorií, protože

zde je potřeba mít solidní základnu.
V patnácti letech totiž pravidelně přichází první razantnější úpadek a zde
se to dotýká především dorostu, který
v regionu bez velkého přehánění téměř
nefunguje.
Pokud se boom posledních tří až pěti
let podaří udržet a nadále budou základny růst, mohlo by to znamenat
alespoň něco pozitivního v době, kdy
klubů na mapě nadále ubývá. Výsled-

KOMENTÁØ
ky této práce totiž nepřijdou hned, ale
do pěti až deseti let by se jak žáci, tak
dorost mohli solidně zaplnit a zase by
to mohlo postupně rozrůstat v kolos,
na který jsme byli roky zvyklí.
K tomu je ale zapotřebí řada faktorů,
které se musí sejít, a i bez jednoho dílku
to může všechno brzy shořet. Děti tu
byly, jsou a budou, ale musí se najít dostatečný počet trenérů, kteří je budou
postupně ve fotbale rozvíjet a předurčovat jejich vztah k tomuto sportu.
A těch už při současném stavu není na-

/N¾FGåOWUÊKPCF¾NGTčUVLKPCMUGRTQRCFPG\CUVCXÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zbyt, přitom jich bude potřeba daleko
více, aby pyramida nadále rostla.
Dalším veledůležitým faktorem je
i myšlení v klubech. Není možné se
soustředit pouze na mužský fotbal
a jeho výsledky. To je přímá cesta do
hrobu, protože když nebude mládež,
kdo bude za pár let bojovat za muže?
Jednoduše nikdo. Servis, péče i finance by tak měly putovat především na
správné fungování mládeže. Řada klubů už to pochopila, protože je důležité
se nedívat jen na nejbližší dobu, ale do
budoucna.
Posledním velkým faktorem je pak
samo vedení českého fotbalu, které se
musí starat, aby vše fungovalo, a sna-

žit se ze všech sil pomáhat. Pokud
se budou místo této pomoci a klidně
i malých ústupků házet klubům klacky pod nohy a neustále měnit formáty,
tak to ničemu neprospěje. Je velmi důležité nastolit cestu, po které se nějaký
čas půjde, neuhýbat z ní a nepřetvářet
ji. Hodnotit se to může až po určitých
letech, ne po několika měsících.
Pro kluby a jejich trenéry, kteří se mládeži věnují dobrovolně ve svém volném
čase, často zcela zdarma, je určitá jistota velmi důležitá. Nárůst byrokracie
a tresty je pak mohou snadno odradit.
Zajistit tak obětavé lidi, kterým není
fotbalová budoucnost lhostejná, je nelehký úkol.

9NUDMVNÛFKVRXWĪßtFKERMXMHĺDGD
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Prostějovsko má své zastoupení napříč soutěžemi i v rámci mládežnických kategorií pod hlavičkou Olomouckého KFS. Tradičně početné jsou základny v Čechovicích a Olšanech u Prostějova. Stále častěji
se pak také objevují sloučené celky, které se těší čím dál větší oblibě.
Spojení tak můžeme vidět například mezi Brodkem u Prostějova
a Otaslavicemi či Kostelcem na Hané a Smržicemi, ale i na řadě dalších míst. Zkrátka základna už není dostatečná pro jediný klub, a tak
je tato cesta jednou z variant i do budoucna. A jak si celky vedou v rozehrané jarní části ročníku 2021/2022?
V krajském přeboru dorostu se nyní
pere o body čtveřice družstev. Do
vyrovnaného středu tabulky, který
DOROST
dělí jen malé rozdíly, patří Konice,
Čechovice a sloučený výběr MostV současné době největší problém kovic s Kostelcem na Hané. Od páté
regionálního fotbalu je s počtem do- Konice až po třinácté místo je rozdíl
rostenců, kteří pod hlavičkou OFS pouhých osmi bodů, což ukazuje, jak
nemají vlastní soutěž. I tak ale kromě vyrovnaná soutěž je. Jediným odpadeskáčka najdeme v krajských soutě- líkem soutěže je její nováček ze sloužích osm účastníků (reálně devět, ale čeného výběru Brodku u Prostějova
dvě mužstva patří pod křídla Čecho- a Otaslavic, jenž je se šesti body jasně
vic).
na posledním místě.

pod hlavičkou Olomouckého krajského fotbalového svazu. V přeboru starších i mladších žáků jsou na
tom nejlépe v Olšanech u Prostějova, kde zatím zdárně bojují o bronzovou příčku. Čechovice i sloučený
klub Nezamyslic s Němčicemi jsou
na tom pak velmi podobně a oba
kluby patří do klidného středu tabulky bez větších starostí. Potvrzují,
že do těchto soutěží už patří dlouhodobě.
U mladších žáků najdeme ale ještě
jednu soutěž, konkrétně krajskou.
V ní se představují rezervy celků hrající nejvyšší soutěže, jako je například
Sigma, Hranice, ale také prostějovské
eskáčko. A právě 1.SK je na tom zatím
z regionálních klubů nejlépe, když se
pere o čtvrtou příčku se sloučeným
klubem Smržic a Kostelce na Hané.
l&,
Předposlední příčka pak náleží ještě
poslednímu účastníkovi z regionu,
I u menších kategorií nastupují re- a to sloučenému celku Jesence z Přegionální celky ve třech soutěžích myslovicemi.
Po krajském přeboru nalezneme pět
účastníků v soutěžích rozdělených
na dvě grupy. V „áčku“ bojují pouze
Olšany u Prostějova a s vyrovnanou
bilancí se perou o pódiové umístění.
V sedmičlenné tabulce jsou od zbytku
odskočeny Haňovice a na opačném
pólu Velké Losiny.
Skupina „B“ je na tom co do počtu účastníků daleko lépe a čítá jich hned dvanáct,
z nich je třetina z Prostějovska. Nejlépe
jsou na tom zatím Nezamyslice, které
ještě stále mohou pomýšlet na nejvyšší
patra tabulky. V klidném středu se pak
drží rezerva dorostu Čechovic. Slabší
polovinu tabulky uzavírá další sloučený
celek Určic s Pivínem a na předposlední
příčce jsou hráči Plumlova.

6WDUÙtLPODGÙtßiFLPDMtYUiPFL
V letošním roce se kompletního
ročníku 2021/2022 konečně dočkají i okresní soutěže po dvou
polovičních sezónách. A i když do
konce ještě zbývá řada kol, o pravděpodobných vítězích v těchto kategoriích už zřejmě nebude pochyb.
U starších žáků si slušný náskok
deseti bodů vytvořil sloučený klub
Jesence a Přemyslovic, ale jejich
soupeři mají ještě zápas k dobru.
Podobně je na tom u mladších zase
celek Bedihoště. Další mládežnické
soutěže, které by měly svou soutěž
vedenou tabulkově na okrese, nenajdeme. U dorostu je snaha o obnovení přeboru, ale zatím nadále
naráží na nedostatek celků. V přípravkách je celků daleko více, u nich
se však hraje turnajovým modelem.

6WDUvÉz½FL

s Přemyslovicemi, který má před svými pronásledovateli poměrně velký
náskok. Od druhého do šestého místa
by se situace ještě mohla hodně zkomplikovat, protože zde je pětice celků
v rozmezí pouhých čtyř bodů a každá
ztráta či zisk znamenají výměnu pozic.
Do této skupiny patří Otaslavice, Brodek u Prostějova, Vrahovice, Mostkovice a Vícov/Plumlov. Podzimní boje se
velmi dobře vydařily i Smržicím, které
se spojily s Kostelcem, ale na jaře na to
zatím nenavázaly. Poslední čtveřice bojuje už spíše mezi sebou o nějaké lepší
umístění, protože ztráta je už velká. Sem
spadá Protivanov, Určice, Brodek u Konice a Bedihošť.

0ODGvÉz½FL

Zatímco u starších se hráči Bedihoště snaží dostat z poslední příčky,
u kategorie mladších je to jiná písničV nejstarší mládežnické kategorii na ka, když ze 14 kol družstvo neztratiProstějovsku se ukázal zatím jasný vůd- lo ani bod a jasně kraluje této soutěce, a sice sloučený klub Jesence-Dzbelu ži. Druhá příčka patří hráčům Určic,

2)6MDVQpKROtGUD
kterým k bližšímu kontaktu se soupeřem nepomáhá ani jasně nejlepší
ofenziva soutěže, když mají průměr
téměř devět branek na zápas. O třetí
příčku si to pravděpodobně rozdají
Kralice s Hanou Prostějov, kteří mají
náskok na Horní Štěpánov.
První polovinu tabulky uzavírají hráči Protivanova následováni

hned trojicí soupeřů dýchajících
jim na záda. Mezi nimi je Vícov,
Hvozd a Držovice. V první desítce
najdeme ještě Otaslavice s dvanácti body a tabulku uzavírá sloučený
klub Lipové s Brodkem u Konice
a poslední Pivín, jenž se během letošní sezóny zatím radoval jen ze
dvou bodů.
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PROSTĚJOV Sezóna druholigistům pomalu a jistě končí. Už delší dobu
je jasné, že do první ligy se vrací Zbrojovka Brno. Nyní už zároveň víme,
že se o patro níže podívají Žižkov a Ústí nad Labem. Nicméně ještě nedávno měl nečekané záchranářské starosti i Prostějov. Nakonec se problému vyhnul. I tak se ale nyní nachází daleko za svými předsezónními
ambicemi. A také daleko za středem tabulky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Jeden zápas měli minulý týden na programu fotbalisté 1.SK Prostějov. A to
s posledním týmem Žižkovem. Favorit?
Bylo jím eskáčko. Nicméně zprvu to tak
nevypadalo. „První poločas nebyl nic
moc z naší strany. Měli jsme tam nějaké
šance, ale domácí taky. My dali gól po
pěkné akci, ale ve druhé půlce v prvních
dvaceti minutách jsme měli snad pět
šancí, ze kterých, kdybychom byli v pohodě, bychom dali gól. My ale nedáme
branku z ničeho,“ žehral znovu na nepro-

duktivitu předseda klubu František Jura.
„Tehdy jsme měli rozhodnout, vyhrát
4:1 a jet domů,“ dodal pak ke druhému
poločasu.
Tak se ale nestalo. Domácí naopak vyrovnali, a ještě zle zatlačili. „Je to obraz celého
jara. Je to trápení. A se vší pokorou k Žiž-

kovu jsme tam měli vyhrát. Ale udělali
jsme první bod na jaře,“ konstatoval smutný fakt František Jura. Ten vyslovil spokojenost s tím, že se tým zachránil. I když…
„Samozřejmě bych asi v lednu, únoru
nečekal ani po těch letech u fotbalu, že to
bude takové. Nečekal jsem, že budeme
doufat tři kola před koncem, jestli Ústí
prohraje doma s Chrudimí, abychom se
zachránili,“ kroutil hlavou Jura.
Bilance Prostějova v jarní části F:nl je
opravdu bídná, bilance zní 2-2-8. Tým
dokázal porazit pouze Vlašim a Duklu
Praha. A nestřílel branky. „Na jaře jsme

třetí nejhorší tým. Je to velké zklamání.
Abychom hráli s Varnsdorfem o bytí
a nebytí, to bych se toho snad ani nechtěl dožít,“ poznamenal František Jura.
Ten připustil, že tým příliš neposílil.
A ne vše z plánů se před aktuálním jarem
povedlo uskutečnit. „Musíme se poučit
z chyb a postavit kádr na příští sezónu,
abychom dostáli cílů a pohybovali se
v tabulce úplně někde jinde,“ upřesnil.
Prostěovské eskáčko nicméně stále
může pomýšlet alespoň na střed tabulky.
Bodové rozdíly nejsou velké. A reálné je
tak i sedmé místo.

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

1FUGUVWRWLÊEÊJQäKåMQXCLGPUDQFGO
žádná větší šance. 41. minuta přinesla za- Novák do brány – ale z boku. 90. minuta Jeho střelu z malého vápna ale zblokoval
tím největší šanci Žižkova, po rohu stří- ale mohla patřit Kušejovi. Byl blízko dru- soupeř. Utkání tak skončilo remízou 1:1.
(sob)
lel Sixta a Omale musel srazit ránu nad hému gólu, brankář už byl mimo bránu.
břevno. A ve 44. minutě za nevyužití této
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 28. kolo
šance přišel trest ze strany hostů, Kušej si
u pravé tyče zpracoval míč a poslal jej na
druhou tyč po zemi – 0:1.
Branky:2VPDQþtN±.XãHM5R]KRGÿt.RWDOD±'R
Hosté do druhé půle vystřídali, Retena
EURYROQê0LNHVNDåOXWpNDUW\%D]DO2VPDQþtN±
a Batioju nahradili Osmančík a Voltr.

2PDOH-LUiþHN6WĝHO\QDEUDQNX6WĝHO\PLPR
Záhy poté ale Bartolomeu zahrozil a po5RKRYpNRS\'UæHQtPtÿH
slal míč jen těsně vedle. Podobně se dařilo
6HVWDYD3URVWčMRYD
na druhé straně Sixtovi, který to zkusil 6HVWDYDåLæNRYD
6RXNXS±%D]DO '5LFKWHU äHåXONDâ*DEULHO %iUWD ± 8UEDQHF =XNDO %LDOHN =DSOHWDO 
z dálky. Prostějov ale každopádně zapnul,
-DQþXUD .RSLþiU ±6L[WD $JJRXQ 6~NHQQtN -LUiþHN  ± +|QLJ  3tFKDO  2PDOH .RSĜLYD
měl více ze hry i více šancí. Hönig si mohl
±5HWHQR(OHNDQD 9ROWU %DWLRMD 2VPDQþtN  .XãHM±%DUWRORPHX.RXGHOND
po práci Bartolomea připsat gól, brankář
1RYiN±9DQGDV
Trenér: =GHQČN.RXNDO
Trenér:'DQLHOâPHMNDO
byl nicméně proti. Hned nato v 52. minutě Urbanec střílel z vápna, opět ale narazil
na Soukupa. Další minuty patřily Prostějovu, aktivní byli zejména Hönig a Koudelka. Vždy šlo ale spíše o pološance. Až
62. minuta přinesla větší příležitost, ale na
=GHQÈN.28.$/).9LNWRULDlLzNRY
druhé straně – tehdy Voltr střílel mimo.
„Jsem samozřejmě rád, že nás diváci po zápase vyprovázeli potleskem. Ale myslím si, že za první
Po hodině hry se opět na hřišti přidalo,
znovu ale na straně Prostějova. Koudel- půli nás měli vyprovázet spíše pískotem. A i za některé pasáže druhé půle. Dostali jsme naivní gól,
kova střela skončila na rohu, následně po další chybě. To už nemá ale cenu se opakovat, je to pořád dokolečka. Chtěli jsme to změnit
střílel Kušej do Soukupa. V 72. minutě do druhé půle. Šli jsme hrát 4-4-2 s Voltrem, který to tam měl rozběhat, trochu seřvat hráče, aby
už se skóre měnilo. Sixta našel kolmicí se dali do kupy. Protože Prostějov sem přijel první poločas bránit od půlky. Hrál uspávací fotbal.
nabíhajícího Osmančíka, který poslal míč Místo toho, abychom na ně vlétli, tak jsme usnuli s nimi. A já myslel, že dneska budeme chrápat
po zemi – Bárta si na něj sáhl, ale brance donekonečna.“
nezabránil – 1:1. V 76. a 77. minutě divá'DQLHOh0(-.$/6.3URVWÈMRY
ci byli svědky dvou velkých šancí, Píchal
„Myslím si, že jsme podali velice dobrý výkon. Bohužel jsme nedokázali vyhrát. První půle od nás
ani Gabriel se však neprosadili. V závěru byla obranná, ujali jsme se ale vedení 1:0. Ale ve druhém poločase jsme si vytvořili osm stoprocentpak mohly rozhodnout oba celky. Ne- ních příležitostí. Bohužel jsme nedokázali vstřelit branku. Soupeř si vytvořil dvě tři, z toho jednu
bezpečná byla Voltrova hlavička, stejně proměnil. Takže to skončilo 1:1. Musím říct, že to je škoda, protože jsme si zasloužili vyhrát.“
jako střela Žežulky a v 86. minutě se trefil

PROSTĚJOV Závěrečný domácí zápas sezóny 2021/2022 odehrají ve
středu 11. května hráči 1.SK Prostějov. Eskáčko v něm vyzve severočeský
Varnsdorf, který se trvale pohybuje
okolo pátého až sedmého místa F:NL,
momentálně je šestý. V poslední době
se ale soupeři příliš nedaří. Zda Prostějov této skutečnosti dokáže využít, to
zjistí příznivci obou týmů po středeční
sedmnácté hodině. Tři dny nato pak
eskáčko vyráží do středočeské Příbrami, kde sezónu 2021/2022 zakončí.
Prakticky rozlučka se sezónou se pro
příznivce prostějovského fotbalu bude
konat netradičně ve středu v podvečer.
Pokud je ale může odradit to, v kolik
hodin se zápas hraje, nalákat je naopak
může soupeř. Tím je Varnsdorf, který letos překročil svůj stín. A po celou letošní

sezónu hraje nahoře. Na co zatím mohli
Varnsdorfští sázet, to byl útok. Produktivitou patří mezi nejlepší týmy v soutěži.
Mohl za to ale zejména útočník Bojan
Dordič. Hráč z Bosny a Hercegoviny má
za sebou zatím velice úspěšný ročník,
celkově si připsal už 14 tref. Dalších pět
zásahů přidal Patrik Schön. Celkově ale
produktivita celku v posledních zápasech výrazně poklesla. Aktuálně se jen
minimálně Varnsdorf dostává nad jednu
vstřelenou branku. A pokud jde o zakončení, nyní je vlastně v podobné situaci
jako Prostějov. Z hráčů jsou nejvytíženější Dordič, Bláha a Richter, všichni
mají přes dva tisíce odehraných minut.
Mužstvo patří mezi ta mladší, v týmu
jsou pouze tři čerství třicátníci.
Druhým celkem, s nímž se Prostějov
utká v tomhle týdnu, je Příbram. Od

).9LNWRULDåLæNRY²6.3URVWčMRY
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PROS
STĚJO
OV V zápasech bývá hodně vidět. Běhá, tvoří, kličkuje a vymýšlí. A k tomu mu letos na ruce přibyla kapitánská páska. Jan Koudelka
(na snímku) pravidelně patří k hlavním ofenzivním zbraním týmu. A to
přesto, že je původně záložník. Z nedostatku forvardů ale nyní pravidelně hraje právě útok. V něm byl i během posledního klání se Žižkovem.
Remíza 1:1 ho neuspokojila. Ani vzhledem k soupeři, ani po průběhu
utkání. Znovu se projevilo, že koncovka Prostějova nepatří k nejlepším.
Tentokrát neměl střelecké štěstí ani on, ač mnohokrát moc nechybělo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil zápas se Žižkovem?
„Na začátek jsme se zase nechali zatlačit.
Hrálo se v 10.15 dopoldne. Každý, kdo v tuto
dobu hraje, chce na soupeře vletět. My to věděli, bylo to tak i loni. Žižkov je navíc padající,
není na něj tlak a kvalitní fotbalisty má. Když
na ně není tlak, hrají relativně v klidu. Nějaké
šance a brejky jsme měli v první půlce. Dali
jsme ve 44. minutě gól, takže super. Druhá

PODLE
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VASIL KUŠEJ
Od zápasu se Žižkovem se mohl čekat otevřenější fotbal.
A s více góly. Leč nestalo se. I proto – ale nejen proto – volíme
za nejlepšího hráče prostějovského eskáčka v uplynulém
kole právě jediného prostějovského střelce v nedělním duelu. Ten do hry v posledních zápasech přenáší to, co se
od něj očekává: rychlost, hbitost, nápad. A taky
zakončení. Proti Žižkovu se dočkal krátce před
koncem prvního poločasu, kdy otevřel skóre
zápasu. Měl i další pološance, leč dalšího
úspěchu se nedočkal. Vstřelená branka byla
odměnou za výkon nejen v tomto utkání.

PAVEL
SOUKUP

ŽIŽKOV, PROSTĚJOV Poslední tým
tabulky F:NL měl v neděli dopoledne
prověřit fotbalisty 1.SK Prostějov.
A prověřil. UZ jasně sestupující celek
Žižkova podal zejména v první půli
kvalitní výkon a nepouštěl příliš soupeře do hry. Pak se ale role otočily.
A eskáčko zapnulo na vyšší obrátky.
Nakonec ale vstřelilo pouhou jednu
branku. Žižkov naopak před koncem
dokázal vyrovnat a znovu hrozil.
Týmy se však rozešly smírně, přičemž
větší ztrátou byla remíza pro eskáčko.
První minuty přinesly velký tlak Žižkova. Na dostřel se objevovali Reteno či
Novák. Zasahoval Bárta, jednou vypomohl Bialek. V 7. minutě se dostal do
brejku naopak Koudelka, ale zastavil
ho ofsajd. A podobně se vedlo i o čtyři
minuty později po jeho nahrávce Bartolomeovi. Domácí ale měli nadále více
ze hry. Problémy dělal Prostějovu aktivní Batioja. Gabriel centroval, ale pouze
do Bárty. První větší šanci si diváci užili
až v 16. a v 17. minutě, Bárta nejprve
zneškodnil střelu Nováka, aby následně
vyškrábl i zakončení Bazala. 21. minuta
přinesla přečíslení Prostějova, jenže beze
střely na bránu. 27. minuta znamenala
střídání Zapletala a také nepříjemnou
standardku hostů, ale nic z ní nebylo.
Po půlhodině hry otevřel skóre Vandas,
ale byl odmáván ofsajd. Po 35. minutě
měli Prostějované několik příležitostí od
rohového praporku. Ale nebyla z toho

půlka, to už byla často hra nahoru – dolů.
Ale dobrý, měli jsme brejkové situace, bohužel jsme je nedohráli. Pak jsme dostali na
1:1. Soupeř měl šance v prvním i ve druhém
poločase, ale neměli takové jako my, tedy
přečíslení 4 na 2 a nedohráli jsme to. Což nás
podle mě stálo body. Nedohráli jsme situace
do kvality. Kdybychom dohráli aspoň půlku,
stoprocentně jsme vyhráli.“
yy Nebylo to dost podobné jako třeba části zápasů s Líšní nebo Duklou?
„Na rovinu, my v těch zápasech předtím
zase tolik šancí neměli. Řeknu to tak, my se
nadřeme na gól. Ale hrozně. A potom to tak
vypadá.“
yy Změnili jste nějak v průběhu utkání
hru? Po první půli, kdy měl Žižkov více
ze hry?

exprvoligového celku se nepochybně
čekalo více, vždyť teprve před aktuální
sezónou spadla do F:NL. Očekávalo se
tedy, že bude „Starkova“ squadrra bojovat minimálně o baráž a návrat zpět.
Ukázalo se ale, že Středočeši na tom tak
slavně nebudou. Příbram už do podzimu
nenastoupila ideálně. Nyní to stvrzuje,
když se pohybuje až okolo desátého místa. Navíc, vůbec se jí nedaří výsledkově:
porážka 1:4 s Třincem, remíza s Chrudimí a s Opavou, to není nejlepší vizitka.
Zatím týmu nepomáhá ani přítomnost
Tomáše Pilíka a Stefana Vilotiče, kteří
dávají za tým nejvíce branek. Pilík navíc minulý zápas chyběl, nechal se totiž
za osmou kartu vyloučit. Právě tohle
duo spolu ještě s Halinským je vůbec
nejvytěžovanější z příbramského souboru. V brance vesměs kraluje Martin

vs.
Melichar, který svého kolegu mezi tři
tyče téměř nepouští. Utkání s Příbramí
začne v sobotu 14. května od 17.30 hodin. Všechny zápasy posledních dvou
kol FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se
hrají ve stejný čas. Vybrané šlágry pak
můžete sledovat v přímém přenosu
na České televizi, ve středu se vysílá
na ČT SPORT z Líšně, kam přijede
„béčko“ pražské Sparty a v sobotu
můžete sledovat duel Vlašimi s Opavou na ČT 3.
(sob)

OLWXMH.RXGHOND

a vše tyto věci odbourá. Ve výsledku
„Je pravdou, že jsme se dostali pod
je i jedno, jestli hraješ venku, nebo
tlak, měli herní převahu, dvě tři
doma.“
šance. My zase brejky. Je to tak, že
yy Po utkání jste ale zachráněni.
někdo drží balón. Ve druhé půlce
Uklidnilo vás to?
to bylo nahoru – dolů. My nic ne„Na to, že jsme chtěli hrát o baráž, si
mělnili. V šatně jsem prostě říkal,
teď – tři kola do konce – říkáme, že
ať jdeme hrát, ukážeme, co umíme.
jsme zachráněni… (hořce
Musím říct, že Žižkov je
se pousměje To je hrozposlední, ale tím, že už
ná škoda. Jaro nás ale
spadl, tak hráči hrají
nezastihlo ve formě
o angažmá. A takové
na to, abychom se
zápasy jsou nejhork baráži ö první
ší. Všichni se chtějí
ligu vůbec přiblíukázat, aby nemužili. Jak jsem říkal
seli hrát třetí ligu.
na začátku, hrozně
Ale to neomlouvá
se nadřeme na gól,
skutečnost, že jsme
je to potom hodně
měli využít šance
vidět. A navíc jsme
a vyhrát.“
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ze začátku dostávali
yy Jak nepříjemné
hloupé góly. A k těm
bylo vstávání na zápas
zápasům. Hrajeme nyní
netradičně brzy ráno?
doma a prohrát nechceme
„My trénujeme ráno, takže
ani v Příbrami. Potřebovali
mně to nevadí. Jeli jsme
bychom udělat nějaké
tam ale už den předem.
body, abychom neskonA ne každému sedne, že
spí někde jinde. Každý se necítí komfortně. čili třináctí čtrnáctí. Aby to nebyl úplný
propadák.
“
Ale na hřišti začne zápas, a i ten adrenalin
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Na paškál jsme si tentokrát
v obou týmech vzali gólmany. Oba byli
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)25781$1É52'1Ì/,*$
'RKUiYNDNROD -LKODYD²&KUXGLP  %UDQN\
)LUEDFKHUåOXWpNDUW\79OþHN/DFNR  
7DOO±3UĤFKD'UDKRã
2VWDWQtYëVOHGN\NROD &KUXGLP²åLæNRYåOXWp
karty:.HVQHU±'5LFKWHU 'XNOD3UDKD²9DUQV
GRUI  %UDQN\]SHQDOW\'RUGLþåOXWpNDUW\
.RYHUQLNRY-3HWHUND±5XGQ\WVN\\9HOLFK
þHUYHQiNDUWD%DUDF '  7ĝLQHF²6SDUWD3UDKDÅ%´
  %UDQN\-XĜHQD'HGLþ±D.R]iN
åOXWp NDUW\  'HGLþ  -XĜHQD  =ERQþiN   
-DYĤUHN ±  *DEULHO  9HþHUND  .RWHN þHUYHQi
karta:%ROI 7  9\äNRY²%UQR  %UDQN\
ěH]QtþHN  0âHYþtNåOXWpNDUW\/DKRGQê
  +DUXãĢiN  29LQWU±0RUDYHF)RXVHN
  ěH]QtþHN 2SDYD²3ĝtEUDP  %UDQN\
]SHQDOW\+HOHãLF±.YtGDäOXWpNDUW\ätGHN±
9LORWLþ1RYRWQê6ROGiW 9ODäLP²ÓVWtQDG/DEHP
   %UDQN\  =ODWRKOiYHN  5LJR  -XUiVHN
åOXWpNDUW\=LQKDVRYLþ±8OLþQê /täHė²7iERUVNR
  %UDQN\ýHUQtQ±0H]HUDåOXWpNDUW\
ýHUQtQ±3ODFKê=DGUDåLO

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
 %UQR
     
 9ODãLP      
 6SDUWDÄ%³      
 /tãHĖ
     
 2SDYD      
 9DUQVGRUI      
 'XNOD
     
 -LKODYD      
 3URVWčMRY      
3ĜtEUDP      
 7iERUVNR      
9\ãNRY      
7ĜLQHF
     
&KUXGLP      
ÒVWtQ/      
äLåNRY
     
.$03ĜÌã7Č

NRORVWĝHGDGXEQDKRGLQ
%UQR±7ĜLQHF  9\ãNRY±9ODãLPÒVWtQ/±'XNOD
3ĜtEUDP±&KUXGLPäLåNRY±2SDYD6SDUWDÄ%³±-LKODYD
33ý763257 3URVWčMRY²7iERUVNR.
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
9ODãLP±%UQR QHGČOH33ý763257 7iERUVNR
±ÒVWtQ/ QHGČOH -LKODYD±äLåNRY QHGČOH
 2SDYD±9DUQVGRUI/tãHĖ±3URVWČMRY7ĜLQHF±3ĜtEUDP
 'XNOD±6SDUWDÄ%³  &KUXGLP±9\ãNRY  

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
6HYHURÄHvLGUXKÙP
VHVWXSXMÉFÉP
Prostějov (sob) – Z programu
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY chybí odehrát ještě dvě celá kola. Nicméně některé skutečnostijsouužjisté. Třebatýmy,kteréze druhé nejvyšší tuzemské soutěže sestoupí. Letos
tento osud potká dva ryze české celky. Už
předminulý týden bylo jasné, že se s druhou
nejvyšší soutěží rozloučí Žižkov. Po víkendu
se už ví, že jej bude následovat také Ústí nad
Labem. Severočeský celek byl přitom v minulém ročníku na skvělém pátém místě. Už
na podzim ale bylo vidět, že v tak dobrém
rozpoložení nyní Severočeši nejsou. Po první
polovině ročníku bylo Ústí až jedenácté a posbíralo 18 bodů. Aktuálně je na pouhých pětadvaceti, což znamená, že na jaře prakticky
nebodovalo. Mužstvo hlavně nezvládlo zápasy s Táborskem a Vlašimí (oba 0:3) nebo
záchranářský souboj s Vyškovem (1:1).
Naposledy Ústečtí hráli o úroveň níže v roce
2003. Sportovně ladění obyvatelé města každopádně musí skousnout další nezdar. Letos
totiž ze druhé nejvyšší soutěže sestoupili také
místní hokejisté…

MOMENT
ZÁPASU
iCPEG2TQUV÷LQXC\OKPWV[,GFGP
\ RTQUV÷LQXUMÚEJ DQTEč UG TQ\JQFN
PGPCJT¾V-QWFGNMQXKPGDQ2ÊEJCNQXKFQ
X¾RPCCNG\MWUKVVQU¾O8[UVąGNKNJPGF
FXCMT¾V #NG PCRQRTXÆ FQ DTCPM¾ąG
PCRQFTWJÆUGX[VQéKNRąGFDT¾PWCR¾NKN
OKOQ1DTQXUM¾UOčNCGUM¾éMCMVGTÆ
UCJCNQ X \¾X÷TW \¾RCUW RQ VąGEJ DQ
FGEJ0CMQPGEO¾RQW\GLGFGPe

Í6/2

ZÁPASU

=WU WD GYRX ERGĮ , WDN VH G 
SRMPRXW Y¼VOHGHN ]H ļLĽNRYD
3URVWÚMRY MH SUDYGD Y¬FHP¨QÚ
]DFKU QÚQ¼$OHUHPL]RYDWVSRV
OHGQ¬PW¼PHPWDEXON\DYVWĘHOLW
MHQMHGHQJ²OWRMHQD]DP\ĠOHQ¬

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Sezóna hned
tak neskončí...
Toto ale uteklo! Zbývají jen dva zápasy
a sezóna 2021/2022 je pro 1.SK Prostějov uzavřená – alespoň tedy pro „A“ tým.
Ale uzavřená? Nikoli. Záhy po posledním
zápase ještě přichází na řadu hodnocení.
Bohužel to letošní nebude zrovna pozitivní a po minulém roce, který zhořkl až
odchodem trenéra Pavla Šustra, přichází
poněkud kocovina. Ze třetího místa v minulém ročníku a páté příčce po podzimní
části je umístění v horší části tabulky. A boj
o jistotu záchrany málem až do konce ročníku. Což nečekal asi nikdo, jak ostatně
sám poznamenal i prostějovský lodivod.
Zvlášť proto sezóna neskončí posledním
písknutím rozhodčího, ale až dlouho
poté – v kancelářích, v šatně. V hlavách
protagonistů nepříliš vydařené sezóny.
Dojem z ní příliš nemohl spravit ani zápas
se Žižkovem. Potvrdil jednu dobrou a jednu špatnou tezi – eskáčko zlepšilo hru,
nezlepšilo však produktivitu. A tím ani konečné výsledky. Ty prostě bohužel nejsou.
Přichází přitom doba dumání nad tím,
jak se s problémem vypořádat.
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PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

)DKJQµQTGJPKDG<7µ=ü@C

3:0

0:2

'RODQ\
  
.UDOLFHQ+   

  
  

I.A třída skupina A

,$7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR %RKGtNRY²3DVHND  Branky: 
0DXOHU YO +ODYDWê±D9RMWiãHN.XþHUD
äOXWpNDUW\'LYLã5HLFKO.YDSLOtN+DWRĖ±
2UViJ.UHMþt 1iPčäģQ+%čONRYLFHSN
  Branky:  )LãDUD  'RVWiO  ětSD ± 
6NOHQiĜ06NOHQiĜ7+RUþLþiNäOXWpNDUW\
)LãDUD'RVWiO±6NOHQiĜ9ODViN9LQNOHU
&KRPRXWRY²0DOHWtQ  Branky: .XEtþHN
±  %HUDQ  -HGHOVNê  1RYRWQê  ĜHWč]iUQD ²
7URXEHOLFH  Branky: 0DOþtN6FKQHLGHU
-DWL±=DSOHWDOäOXWpNDUW\D2EãLO
0DFHþHN%DM]D±=DSOHWDO9OþHNâDQD
3RVWĝHOPRY²&KYiONRYLFH  Branky: 45. a
.D]iU9\VNRþLO.UHMþt7RPDQ /RäWLFH²
2OHäQLFH  Branka: âLFKRUäOXWpNDUW\
+DYHOND0LNHã.UHMþt±=DSOHWDO0DOtQHN
.UPHOD .RQLFH²/HVQLFH  Branky: 15.
-DãtþHN.DPHQêäOXWiNDUWD+ROXE
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
     
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 &KYiONRYLFH      
 /RãWLFH
     
 3RVWĜHOPRY      
 %ČONRYLFH      
 3DVHND
     
 7URXEHOLFH      
/HVQLFH
     
&KRPRXWRY      
ěHWČ]iUQD      
1iPČãĢQ+     
%RKGtNRY      
,$7ĜÌ'$6.83,1$%
 NROR /LSQtN Q%  .RVWHOHF Q+   
Branky: )LOLS.RYDĜtN±D6NDOQtN
äOXWpNDUW\âHEHVWD±6NDOQtN-RVLI 3OXPORY
²%čORWtQ  Branky: D)U\GU\FK
D0DFKiþHN2OãiN9UiQD 1RYp6DG\
Å%´²+OXERÿN\  Branky: D.RãĤVWHN
.UiWNê'UiEHNâHERUD±3XGLO5HåQê
8UÿLFH²'XEQ0  Branky: 6OH]iN
+DORX]ND  'DGiN äOXWp NDUW\  0DULiQHN 
5XV±5\FKOê.DLVHU3D]GHUD.RSHþHN
 %HėRY ² 3URWLYDQRY    Branky:  D 
0DFKDþ3HOLNiQ±D3RVStãLOäOXWpNDUW\90.
0DFKDþ±/LãND +).2ORPRXFÅ%´²6ODYRQtQ
 Branky: D6WRSSHQ=HPDQ7\OLFK
/DQJ±*DVKL3RãXVWD
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 .RVWHOHFQ+     
 +OXERþN\
     
 +).2ORPRXFÄ%³     
 
 1RYp6DG\³%³      
 %ČORWtQ
     
 %HĖRY
     
 /LSQtNQ%      
 3OXPORY
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     
,%7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR +RUQt0RäWčQLFH²3LYtQ  Branky:
DĆRSDQ=HGHN±%DURãäOXWpNDUW\
5\SDU.DUDV±9DOWU ÓMH]GHF²åHODWRYLFH
Å%´  Branky: =êYDOD±D0RKDSO
 D  1ČPHF  ýWYUWQtþHN  2SDWRYLFH ²
9UFKRVODYLFHSN   Branky:.XUIUVW±
+RUiN äOXWp NDUW\  5ROLQF  &KUDVWLQD ± 
-DãHN  0DFKiOHN  ÓVWt Å%´ ² .RYDORYLFH  
 Branky: D)U\GU\FKâHUê±.UþPiĜ
äOXWpNDUW\6PROND%DJDU)U\GU\FK±
D  5\ERYLþ  7URXEN\ ² 2WDVODYLFH SN  
Branky: D1ČPþiN3HWUiã0OþRFK±
D'UPROD+UD]GLUD+RQäOXWpNDUW\85.
3HWUiã±7Niþ 7RYDÿRY²5DGVODYLFHSN  
Branky: =DWORXNDO±6XFKiQHNäOXWpNDUW\15.
3DV]2WiKDO6PROtN±6WRNOiVHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH      
 2SDWRYLFH      
 5DGVODYLFH      
 3LYtQ
     
 äHODWRYLFHÄ%³      
 2WDVODYLFH      
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
 7RYDþRY
     
ÒVWtÄ%³
     
ÒMH]GHF
     
9UFKRVODYLFH      
7URXEN\
     

PROSTĚJOV Znovu na vítězné vlně jsou fotbalisté Konice. V neděli vyzvali k souboji Lesnici. A i když to rozhodně
nebylo nic snadného, zápas dokázali koničtí ukopat. Důležitý přitom byl už vstup do zápasu, který se týmu Petra
Ullmanna povedl na jedničku. I díky třem bodům je nadále Konice první a udržuje si náskok na druhou Olešnici.

-QPKEGRQéCUGWFTåGNCPWNW
Podle tabulky snadné sousto. Jenže tabulky a papíry výsledky nedělají. Ukázalo se
to i proti Lesnici. Tu s Konicí před zápasem dělilo propastných 27 bodů. „Lesnice se ukázala jako houževnatý, dobře
bránící soupeř. Vyšel nám ale začátek,
byli jsme aktivní. Na hrotu dostal šanci
Jiří Jašíček, dal pěknou branku. Na něj
navázal Roman Kamenný,“ řekl k úvodu utkání trenér Konice Petr Ullmann.
„Měli jsme další šance, které mě mrzí,
že jsme neproměnili. Jinak by byl zápas
mnohem jednodušší. Jirka Jašíček, Jara

Krása a Michal Škrabal měli vyložené šance. Mohli jsme výsledek navýšit,“ konstatoval po utkání.
Vedení 2:0 se povedlo Konici přenést i do
druhé půle. „V poločase jsem hráče varoval, že ten výsledek je ošidný. A ve druhé
půli je třeba přiznat, že se soupeř zlepšil,
už jsme neměli takovou dominanci,
bylo to vyrovnané. Lesnice měla
průniky, které jsme museli hasit na
poslední chvíli,“ pochválil i soupeře
konický trenér. Naopak, aktivita Konice
už směrem do ofenzívy nebyla tak vel-

ká. „My už směrem dopředu nebyli tak
nebezpeční. Prostřídali jsme, měli jsme
průniky do vápna, ale nedokázali jsme
to dohrát. Dvakrát to vyškrábl brankář
od Jary Krásy,“ řekl k dalším důležitým
momentům. Nicméně, další branky už
nepadly, Konice skóre udržela. Csaplárova past nesklapla. „Těší mě, že po dvou zápasech máme nulu vzadu. Apeloval jsem
na kluky, abychom nedostali gól. Je to pro
nás dost důležité vítězství,“ uvědomuje si
Petr Ullmann. Tým má nadále na Olešnici náskok čtyř bodů.

Udržet jej, nebo navýšit, bude moci v neděli v Pasece. Zde utkání odehraje 15.
května od 16.30.
(sob)

2:0
(2:0)

TJ Sokol Lesnice

Branky: 58. a 79. Schulmeister, 33. Hornich,
36. Kolečkář. Rozhodčí: Sedláček – Machala,
Kubalák. Bez žlutých karet. Diváků: 50.
Sestavy
Haná Prostějov: Marák – Světlík (65.
Vitásek), Trnavský, Čermák, Martin Kolář
(83. Vyskočil) – Hladký, Mazouch, Krupička,
Jakub Novák – Gábor, Typner. Trenér: Daniel Kolář.
FK Velká Bystřice: Doležal – Andrýsek,
Onofrej, Pospíšil, Kolečkář – Koupil, Hrubý
(83. Kroupa), Schulmeister, Novotný (75.
Rada) – Hornich (83. Zlámal), Hýbl (83. Kališ). Hrající trenér: Ladislav Onofrej.
V 19. kole 1.B třídy skupiny B olomouckého KFS přivítali Hanáci na trávě lídra
tabulky FK Velká Bystřice. Zápas oba

týmy pojaly ve velkém tempu a bojovně,
ale šance zůstávaly dlouho nevyužity. Ve
12. minutě šli Hanáci do brejku. Gábor
přihrál volnému Typnerovi, který minul
hostující branku. Ve 33. minutě šli hosté
do vedení, když míč vyražený gólmanem
vrátil mezi tyče Hornich. O tři minuty
později přidali hosté Kolečkářem druhý
gól umístěnou střelou k tyči z 20 metrů.
Domácí zahrozili ve 43. minutě, ale Gáborovu prudkou střelu k tyči vyrazil brankář Doležal do autu.
Ve druhém poločase obě mužstva nepolevovala v útocích, ale úspěšní byli pouze
hosté. V 58. minutě skóroval po sólu exligista Schulmeister. Tentýž hráč v 79. minutě
uzavřel po průniku domácí obranou skóre
zápasu na hrozivých 0:4. Největší „tutovku“
Hanáků po střele Gábora zneškodnil hostující Doležal.
V neděli 15. května 2022 zajíždí Hanáci do
Šternberka, kde budou hrát s místní rezervou.

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

 NROR 6PUæLFH²þHUQRYtU  Branky:
 .RWOiU ±  D  3XONHUW  +ĤOHN  .XQGUW
äOXWp NDUW\  /XåD  .RWOiU  .DSUiO 
.QLWU±%DOiå +DQi39²9HONi%\VWĝLFH
 Branky: D6FKXOPHLVWHU+RUQLFK
 .ROHþNiĜ  6ODWLQLFH ² -HVHQHF   
Branky: D3OXKiþHN.RVWRUHN)LDOD
âHPUR3OXKiþHN.XUIUVW +DėRYLFH
²0RUDYVNë%HURXQ  Branky: 3ĜLGDO±
D/DFPDQD0DOLQRYVNê
+ODYiþHN0XåiWNR 'RORSOD]\²ãWHUQEHUN
 Branky: D7HLFKPDQQ=iKRUD
2GVWUþLOäOXWpNDUW\'RKQDO=DEUiQVNê±
2GVWUþLO6PUþHN 'RORSOD]\²ãWHUQEHUNÅ%´
  Branky: D7HLFKPDQ=iKRUD
2GVWUþLOäOXWpNDUW\'RKQDO=iEUDQVNê
±2GVWUþLO6PUþHN .RæXäDQ\²+QčYRWtQ
  Branky: 7KRPDV5RQþiN±&RKO
äOXWpNDUW\%RKiþHN5RQþiN±.ĜLåDQ
6RYD
3UĤEČåQiWDEXOND
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RåXãDQ\      
 6ODWLQLFH
     
 +QČYRWtQ
     
 +DQi39      
 0RVWNRYLFH      
 0RU%HURXQ      
 âWHUQEHUNÄ%³      
 9HONê7êQHF      
'RORSOD]\      
6PUæLFH
     
ýHUQRYtU
     
+DĖRYLFH      
-HVHQHF
     

NROR 9UDKRYLFH²2OäDQ\  Branky: 33.

+DQi3URVWđMRY

FK Velká
%\VWİLFH

9DUJD  6WXGHQê  3RNRUQê ±  0DUHN 
3RVStãLO äOXWp NDUW\  1ČPHF ±  3RVStãLO 
8UÿLFHÅ%´²1čPÿLFHQ+  Branky: 
+DORX]ND  .RXĜLO  9RGiN  -DYRĜtN ± 
6WXGHQê 'UæRYLFH²7LäWtQ  Branky: 
 D  %URVV  D  ěHKXOND 6RODQR 
)XUPDQHWVäOXWpNDUW\3URFKi]ND±%RViN
1H]DP\VOLFH²9tFRY  Branky: 0XVLO
âSLþND6WHMNRUD3DYHOND±3DJiþ
3OLVND 3OXPORYÅ%´²%URGHNX.RQLFH  
Branky: )DMVWO±D.ROiĜäOXWpNDUW\
.LãNDýDUQê±0RåQê .UDOLFHQ+Å%´
²%URGHNX3URVWčMRYD  Branky: .DZLM
 .RSHþQê ±  'YRĜiN  %XUHã  -DQXUD
äOXWpNDUW\+DYOtþHN'YRĜiN±.RUG]LN
3WHQt²'REURPLOLFH  Branky: D
%OXPHQVWHLQD1HGČOD.UDWRFKYtOâRF
5LFKWHUäOXWpNDUW\1RYiN+ROLQND±
5\ãND
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX3Y      
 9tFRY
     
 'UåRYLFH
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 'REURPLOLFH      
 1H]DP\VOLFH      
 8UþLFHÄ%³      
 3OXPORYÄ%³      
 %URGHNX.RQ     
9UDKRYLFH      
1ČPþLFHQ+     
2OãDQ\
     
3WHQt
     
7LãWtQ
     

Hodnocení trenéra Hané
Hodnocení trenéra Smržic Ivo ZbožínProstějov Daniela Koláře:
ka se do redakční uzávěrky nepodařilo
„Dobrý zápas s kvalitním soupeřem, který získat.
chtěl hrát fotbal. Oboustranně se hrál útočný fotbal a oba týmy si vytvořily množství
SK Slatinice
gólových příležitostí. Jelikož o něco víc si jich
vytvořili hosté a na rozdíl od nás čtyři z nich
(4:0)
SK Jesenec
proměnili, vyhráli zaslouženě.“
-Dzbel

6:0

1:4
(1:1)

7-6PUņLFH

6ORYDQĆHUQRYtU

Branky: 7. Kotlár – 64. a 80. Pulkert, 9. Hůlek, 83. Kundrt. Rozhodčí: Vojtek – Vláčil,
Dokoupil. Žluté karty: 11. Luža, 19. Kotlár,
51. Kaprál, 87. Kintr – 84. Baláž. Diváci: 155.
Sestava Smržic: Tomiga – Šnajdr (75. Kovář),
Žáček, Kotlár, M. Verner, Luža, Kotlár (57. Studený), Kaprál, Augustin (75. Kintr), Kratochvil
(57. Pleva), Š. Verner. Trenér: Ivo Zbožínek.
3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
9. kolo: 2WDVODYLFH Å%´ ² .RVWHOHF Q+ Å%´   
Branky: 5LHJHU±D.XþHUD&KYRMND YO 
'ROHåHO.XSND'UþNDäOXWpNDUW\9REHMGD±
.XSND 9ëäRYLFH²åHOHÿ  Branky: D=DYDGLO
2NOHãWČN)LOGiQ.ĜLYLQND6RNHOH2NOHãWČN
3DYORYLFH²%LVNXSLFH  Branky: %DUWRãHN
.RQYLþQê±$OH[\7UiYQtþHN.RYDĜtNäOXWpNDUW\
0RUDYHF6YRERGD±+DOHQND$OH[\
3UĤEČåQiWDEXOND
 9êãRYLFH
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 3DYORYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 %LVNXSLFH
      
 äHOHþ
      
3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR3URWLYDQRYÅ%´²%URGHNX.RQLFHÅ%´  
Branky: 5ĤåLþND.ROLQVNê/LãND /XNi².ODGN\
   Branky:  *UXOLFK ±  .ĜHþHN  1DYUiWLO
9UEDäOXWpNDUW\%XUHã-RUGD6SXUQê
*UXOLFK±.ĜHþHN1DYUiWLO 3ĝHP\VORYLFH²+YR]G
  Branky: D.RĜHQHN&LWD þHFK\S.
9LOpPRY  Branky: 5RXV:LWD±âNĤUHN
äOXWpNDUW\6PpNDO±âNXUHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 .ODGN\
      
 +YR]G
      
 /XNi
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 ýHFK\S.       
 9LOpPRY
      
 =GČWtQ
      
 %URGHNX.RQÄ%³      

Branky: 45. a 84. Pluháček, 27. Kostorek, 32. fiala, 40. Šemro, 47. Kurfürst.
Rozhodčí: Hruboš – Vaculík, Kašík.
Žluté karty: 42. P. Mrňka. Diváci:
220.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
(69. Hradil) – J. Žouželka, Müller
(67. Kostík), D. Mrňka, Růžička, Burian, P. Mrňka, Fürle (84. Matějka), L.
Žouželka (84. Hegr), Laštůvka, Čížek.
Trenér: Jaromír Krása.
Hodnocení oddílu Jesenec-Dzbel se do redakční uzávěrky nepodařilo získat.

-QUVGNGE\PQXWXÊV÷\PÚ7TéKEG\CDTCN[
Protivanov poražen, Plumlov dostal nakládačku. Čechovice odpočívaly
7-6SDUWD/LSQtN
QDG%HćYRX

Branky: 13., 25. a 47. Frydrych, 15., 15. a 39.
Macháček, 52. Olšák, 90. Vrána. Rozhodčí:
Kundrát – Brázdil, Smékal. Žluté karty: 56.
Ševcůj. Diváci: 73.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Branky: 23. Filipec, 30. z penalty Kovařík – Kutný, Fajstl, R. Bureš – Martin Bureš (46.
55., 69, 70. a 78. Skalník. Rozhodčí: Petrá- Ševcůj), Aujezdský, Marek Bureš – P. Kiška
sek – Winkler, Bašný. Žluté karty: 33. Šebesta – Hladký, F. Kotlán (82. Takáč). Hrající trenér: Miroslav Takáč.
– 7. Skalník, 45+1. Josif. Diváci: 60.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Pírek
Hodnocení trenéra Kostelce
(63. Kupka), Lužný, Pavlíček, Fink (46.
na Hané Lubomíra Keluce
Kořenovský) – Skalník, Josif, Schvarz, Vý-

2:4
(2:0)

FC Kostelec
na Hané

šil – D. Sedlák, V. Nejedlý, F. Pospíšil, Liška ten třetí gól dostali. Nás sráží, že neproměňuje– Fiedler (63. Menšík), R. Sedlák. Trenér: me šance. Zápas mohl skončit dvacet pro nás
David Novotný.
nebo dvacet pro ně. Ale bohužel.“
Hodnocení trenéra Protivanova
Davida Novotného:
„Povedlo se nám jít do vedení, měli jsme
spoustu šancí v prvním poločase, které jsme
bohužel neproměnili. To nás trápí. Soupeři
se podařilo vyrovnat. Pozdě jsme vystoupili a
nechali obehrát. Ve druhém poločase byl soupeř o něco lepší, měl spoustu šancí, které jsme
zvládli. My jich měli dost také. Bohužel jsme je
zase neproměnili. Jeden gól jsme ale dali a šli
do vedení. Soupeř pak vyrovnal z penalty, byla
zbytečná, ale souhlasím s ní. Pak jsme další
šance neproměnili. A třetí gól…, no, rozehrávalo se, kde se nemělo. Bohužel jsme zkrátka

3:0
(3:0)

7-6RNRO8UćLFH

7-6RNRO'XE
QDG0RUDYRX

Branky: 4. Slezák, 18. Halouzka, 40. Dadák. Rozhodčí: Hrbáček – Motal, Smékal. Žluté karty: 66. Mariánek, 71. Rus
– 55. Rychlý, 68. Kaiser, 71. Pazdera, 88.
Kopeček. Diváci: 93.
Sestava Určice: Sohlich – Mašek, Zelina,
Rus, Grulich (53. Plančar) – Halouzka, Slezák, Menšík, Mariánek, Handl (79. Vaverka)
– Dadák (70. Frehar). Trenér: Petr Gottwald.

Hodnocení trenéra Určic Petra
Gottwalda:
„Každopádně výsledek 3:0 je potěšující. První
poločas byl lepší, druhý poločas byl naopak
rozháraný. A lehce nervózní, chtěli jsme vstřelit čtvrtý, ne-li pátý gól. Jak to působí v tabulce,
tak to vypadá i na hřišti. Nekvalitní mančaft.
Nesnižuji je, ale bohužel na to nemají. Byli
jsme rádi, že jsme se s nimi mohli utkat a nic
jiného než výhru jsme nechtěli. Gólů jsme
mohli přidat víc, ale nebylo to z naší strany
optimální, protože jsme se teď potýkali se špatnými výkony. Jsou z toho tři body do tabulky,
ale potřebujeme se zvednout. Doufám, že klukům zápas prospěl po psychické stránce i sebevědomí. Vítězství je zasloužené, jsem za něj
rád, ale k dobrému výkonu to ještě má daleko.“

mola, Hruban – Preisler (82. Knápek). Tre- Hodnocení hrajícího trenéra Plumlova
nér: Lubomír Keluc.
Miroslava Takáče:
„Máme mančaft absolutně v troskách. NeHodnocení trenéra Kostelce
byli další čtyři hráči a tři hráči nastoupili se
na Hané Lubomíra Keluce
zraněním. Navíc Dankovi Simandlovi něco
„První poločas bych ani nenazval fotbalem, vletělo do oka, takže jeho vidění bylo omezespíše naháněnou nebo vybíjenou. Hlavně né. Nicméně prvních deset minut jsme hráli
z naší strany. Soupeř na to tempo, které bylo docela dobrý fotbal a Bělotín jsme nepustili PROSTĚJOVSKO Devatenácté
pomalé, nám dal dva góly z žádných střel: do žádné šance. Jenže potom se ukázalo, že kolo zaválo všechny regionální
penalty a rohového kopu. To je pro mě ne- soupeř má velkou kvalitu a během pěti minut účastníky A skupiny I.B třídy na
akceptovatelné. Ale náš výkon neměl vůbec nám dal tři góly. A to, co jsme si řekli, tedy že
půdu soupeřů. Už v sobotu vyžádné parametry, vůbec nic. Ve druhém budeme hrát zodpovědně, z bloku, jsme nepoločase jsme změnili rozestavení, vystřídali dodržovali. A soupeř to trestal. Bylo vidět, že razil Pivín do Horní Moštěnice
jsme hráče. Ty jsme ani neměli, jeli jsme jako tam je plno borečků, kteří v Hranicích oku- a vyrovnaný duel pro sebe uzmuli domácí hráči. V neděli dopoledne překvapily Vrchoslavice
svaz invalidů. Díky Markovi Robovi, který sili divizi a vyšší soutěže a bylo to poznat. Po v Opatovicích, kde po dobrém výkonu přivezli hráči domů dva body. Výhru po penaltách v neděli
se ve čtvrtek a v pátek klukům věnoval, jsme poločase jsme si řekli, že nastoupíme, jako by
odpoledne slavily i Otaslavice, které vyhrály po divokém prvním poločase v Troubkách.
vůbec mohli zápas odehrát. A druhý poločas, byl stav 0:0. Ale vydrželi jsme jen pár minut a
tam Lipník měl jednu vážnější situaci, ke hla- Bělotín nás zase dostal pod tlak a vyvrcholilo
vičce nad. My jsme soupeři mohli dát sedm to dalšími góly. Situace nevypadá dobře, proosm branek. Kluci konečně přes všechny tože místo toho, aby se nám uzdravili hráči,
potíže ukázali charakter. A hlavně chtěli zví- spíše přibývají zranění. Pokračování bude vetězit, ve druhé půlce to bylo vidět. Ale mrzel lice obtížné. Jak byl tým na podzim perfektně
mě první poločas, který byl odrazem výkonu rozjetý, teď jsme v problémech.“
hlavního rozhodčího. Protože aby hlavní
rozhodčí chtěl odpískat konec poločase ve
)&%HĦRY
34. minutě… To je dost úsměvné. Na tabuli
(1:1)
6RNRO+RUQt
jim vyskočila 45. minuta a on pískal konec.
Sokol Opatovice
).7URXEN\
SK Protivanov
0RÆWđQLFH
Aby se neřídil podle vlastního času. To mě
dokázalo vytočit doběla. Je to prostě neo(1:1)
(0:0)
(4:3)
Sokol
Sokol
pk 3:4
pk 3:5
6RNROY3LYtQđ
mluvitelné.“
Branky: 74. z penalty a 84. Machač, 42. Pe9UFKRVODYLFH
Otaslavice
likán – 10. a 69. F. Pospíšil. Rozhodčí: Látal
– Majer, Borovička. Žluté karty: 90+2. Ma- Branky: 16. a 75. Ďopan, 86. Zedek – 27. Branky: 60. Kurfürst – 70. P. Horák. Roz- Branky: 32. a 38. Němčák, 41. Petráš, 45.
7-6RNRO3OXPORY
Baroš. Rozhodčí: Doležel – Horák, Na- hodčí: Dokoupil – Horák, Vilímek. Žluté Mlčoch – 18. a 19. Drmola, 13. Hrazdíra,
chač – 86. Liška. Diváci: 110.
(0:5)
Sestava Protivanova: Piták – Kropáč, Rů- vrátil. Žluté karty: 78. Rypar, 88. Karas karty: 86. Rolinc, 90. Chrastina – 28. Ja- 73. Hon. Rozhodčí: Kopecký – Vojtek,
TJ Sokol
šek, 42. Machálek. Diváků: 88.
Vláčil. Žluté karty: 85. Petráš – 66. Tkáč.
žička, D. Nejedlý (34. L. Nejedlý), M. Pospí- – 85. Valtr. Diváků: 125.
%đORWtQ
Sestava Pivína: Oršel – Krejčí, Vrba, Sed- Sestava Vrchoslavic: Klesnil (67. Paná- Diváků: 100.
lák (46. Šimek), M. Bartoník – Hýžďál, M. ček) – Jašek (57. Otáhal), Lakomý, Holub, Sestava Otaslavic: Kaplánek – Smékal,
Svozil, J. Svozil, Valtr – Frýbort (76. Fica), R. Fialka – Machálek, P. Horák ml., V. Fi- Maňák, Koudela, Hrazdíra (46. Gerneš)
Baroš (79. Verbický). Trenér: Pavel Valtr. alka, Vévoda (71. P. Horák st.) – Řezáč, J. – Ruszó, Chvojka, Tkáč, Hon – Drmola,
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra:
Horák Trenér: Miroslav Panáček.
Špaček (67. Zatloukal). Trenér: Jiří Hon.
„Věděli jsme, že soupeř sice moc branek
Hodnocení trenéra
Hodnocení trenéra Otaslavic Jiřího Hona:
nedává, ale zároveň vůbec nedostává.
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
„Do zápasů jsme vstoupili aktivně. RychChtěli jsme tak začít hrát také mírně z blo- „Bylo cítit, že soupeř je opravdu kvalit- lou hrou jsme dokázali do dvacáté miku a postupně čekat, s čím přesně vyrukuje ní, byl na tom fyzicky i technicky velmi nuty vstřelit tři góly. Jenže potom jsme
soupeř. Ten nás ze začátku opticky zatlačil, dobře. Měl i mírnou optickou převahu, si mysleli, že máme zápas vyhraný. Kaale branku nám vstřelil paradoxně až ve ale my jsme bojovali a do velkých šancí zili jsme jednoduché míče a nebyli jsme
PROSTĚJOVSKO Fotbalový kolotoč po zdolání Čechovic pokračoval i přes favo- chvíli, kdy se hra vyrovnala. Ještě v první jsme ho nepouštěli, naopak jsme v prv- schopni podržet míč. Toho využil soupeř,
nezastavuje a nyní se mohou příznivci tě- rita z krajského přeboru dále. Konici zase půli jsme po chybě soupeře srovnali, když ní polovině měli tři vážné šance my. Bo- a i vlivem toho, že jsme odjeli bez branšit i na přídavek, který ve středu nabídne čeká souboj s Olešnicí, se kterou kromě mu nevyšla malá domů. Do druhé jsme hužel ale bez úspěchu. Do druhé jsme káře a musel ho zastoupit jeden z našich
čtvrtfinále krajského poháru. V něm na- vstupenky do semifinále bojuje také o mist- chtěli nastoupit lépe, byl to celkově zase si něco řekli a chtěli jsme navázat na vysloužilých hráčů, jsme soupeři darovali
dále pokračují i dva regionální celky, jež rovský titul a možnost postupu do přeboru. takový boj a šlo o to, komu se podaří dostat první půli. Myslím si, že se nám to da- čtyři góly. V poločase jsme si řekli, že muÚředním termínem obou zápasů je středa a do vedení. To se povedlo soupeři, který řilo, ale soupeř se po centru dostal hla- síme navázat na začátek prvního poločamají před sebou jistě zajímavé souboje.
Plumlov se doma postaví Dolanům a rád by výkop je naplánován na 17.00 hodin. (jaf) svou šanci na rozdíl od nás využil. A mu- vou do vedení. Naštěstí jsme na to ještě su. Trpělivá hra nakonec přinesla ovoce
sím konstatovat, že asi i po právu zvítězil. dokázali zareagovat, srovnat a ubojovat a po pár neproměněných šancích jsme
Nám teď schází vepředu nějaký zabiják, si remízu, kterou jsme podpořili vítěz- přeci jen srovnali. Šlo se na penalty, kde
ale nahráno máme. Pro kluky, kteří přišli stvím na penalty. Dnes musím kluky jsme dali všech pět pokusů a soupeř jedz nižších soutěží, je to teď skvělá příležitost. pochválit za jejich nasazení, což uznal nou trefil břevno. Dva body tak bereme
5VąGFCMX÷VPCJQFKP
Těžko jim dnes mohu něco vyčítat.“
všemi deseti.“
(jaf)
i soupeř.“

Pivín z Moštěnice bez bodu

3:2

PROSTĚJOVSKO Vesměs špatně skončily víkendové zápasy pro čtyři zástupce Prostějovska v I.B třídě skupině B. Tři z nich totiž prohrály. Největší příděl inkasoval Jesenec-Dzbel, který podlehl jednomu z lídrů tabulky 0:6. Ani Smržice se však nepředvedly. Nadějný
stav z poločasu neudržely, nakonec tak odjížděly se čtyřkou. Podobně jako Haná. Ta vůbec nenavazuje na skvělý podzim a aktuálně se
nachází v hluboké krizi. Nakonec jediný tým, který dokázal uspět, byly Mostkovice. Probránily se zápasem, nakonec ale mohou slavit. Další tři body i klidný střed tabulky.

I.B třída skupina B

0:4
(0:2)

I.A třída skupina B

„Metle a Vrchátky“ z venku za dva,

Branky: 15. Jašíček, 20. Kamený. Rozhodčí: Brázdil – Kundrát, Němec. Žluté
karty: 89. Holub. Diváci: 140
Sestava Konice: Hradečný – M. Drešr
(82. Ryp), Neoral, F. Drešr (72. F. Bílý), R.
Krása – Pospíšil (82. Holub), Kořenovský,
M. Škrabal, J. Krása – J. Jašíček (63. Vyroubal), R. Kamený (72. Knoll). Trenér: Petr
Ullmann.

Jesenec dostal od lídra šestku, Mostkovice se dobránily k vítězství

PROSTĚJOVSKO Jen čtyři celky z Prostějovska zasáhly o víkendu do boje. Nejlépe se znovu vedlo Kostelci na
Hané, který si vcelku hladce poradil s Lipníkem. A útočí na druhé místo tabulky. Dobře se vedlo také Určicím. Proti
sobě měly slabý Dub, tým Petra Gottwalda ale nic nepodcenil a bral všechny body. Naopak Protivanov nezískal
proti Beňovu ve vyrovnaném zápase ani jeden. A Plumlov, ten prožil malý horor. Od soupeře koupil hned osm
branek a prohloubil si tak jarní krizi.

I.B třída skupina A

TJ Sokol Konice

Haná znovu padla, stejně tak Smržice
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Senzace! Kralice doma srazily favorita z Medlova

PROSTĚJOVSKO Dvakrát sláva! Ve třiadvacátém kole
nejvyšší krajské soutěže nenastupoval ani jeden z regi24. kolo:.UDOLFHQ+²0HGORY  Branky: 
onálních účastníků jako favorit, ale oba kluby své zápasy
6WXGHQê%DUDQ+ODþtNäOXWpNDUW\6WXGHQê
zvládly na jedničku a s čistým kontem. Kralice si v sobotu PROSTĚJOV O velké překvapení se po- víc zranil brankář a byl dlouho ošetřován.
 1ČPþtN  -XUWtN ±  6NĜHEVNê  +RORXã 
poradily na své půdě s Medlovem a oživily naděje na zá- starali na domácí půdě hráči Kralic, kteří O pár minut později se po krásné akci trefil
/LWRYHO²0RKHOQLFH  Branky: 9DFD±
D.XED%UXOtN)LãDUD5\EDäOXWpNDUW\ chranu. Lipová si pak v neděli vyšlápla na Zábřeh a na jeho půdě mu udělila lekci z produktivity.
si v rámci třiadvacátého kola poradili s bravurně Baran a vymetl pavouky v šibenici.
9RNRXQ.XED RED0  ÓVWt²åHODWRYLFH
Medlovem, jenž patří mezi nejlepší celky Dvacet minut do konce skóre završil krásnou
 Branky: +RORXEHN=DJRO3DQþRFKiĜ
krajského přeboru. Díky vítězství se tak hlavičkou Hlačík a zbytek zápasu jsme si už
1HK\ED±=HKQiOHN*ROGHPXQG'ORXKê
mužstvo opět přiblížilo naději k záchraně, pohlídali. Soupeř nějakou šanci ještě měl, ale
äOXWpNDUW\âLãOiNäLQJRU±D'ORXKê
ale stále to nemá ve vlastních rukou. Zabrat my jsme jich měli více a Šup mohl slavit klid.RXWQê %RKXėRYLFH²%URGHNX3ĝHURYDSNäOXWp
ně i hattrick za poslední čtvrthodinu. Pro nás
tak bude muset i v dalších kolech.
NDUW\6PUþHN±âHEHVWD 'RODQ\²ãWHUQEHUN
  Branky: .RXWHN7|JHO 9HONp/RVLQ\ PROSTĚJOV Velmi cenné tři body „Oba poločasy byly víceméně stejné, kdy hromady sestavu v dalších zápasech. Dá se Sobotní duel byl ve znamení sčítání absen- opravdu důležitá výhra. Ještě stále žijeme, ale
²5DSRWtQSN  Branky: -XUND±5ê]QDU v neděli odpoledne přivezli hráči Lipo- domácí byli daleko častěji na míči a měli ale asi očekávat, že to nyní bude stále nároč- cí, protože domácí i hosté tak tak poskládali budeme to mít náročné,“ dodal kouč.
äOXWp NDUW\  %DUþtN  =DWORXNDO ±  .OHPVD  vé ze Zábřeha, kde se potkali se svým optickou převahu, zatímco my se spíše brá- nější, protože marodka se nám nadále stále základní jedenáctku a na případné oživení A náročné to skutečně bude. Kralice nyní če.XSþtN&KDUYiWâHYþtN.RFRXUHN%RãNR tabulkovým sousedem a bodově ho nili, ale na rozdíl od soupeře jsme ze tří šan- více plní,“ zapřemýšlel už směrem k příštímu ze střídačky mohly oba celky zapomenout. kají tři venkovní duely proti favoritům. První
=iEĝHK²/LSRYi  Branky: 0LODU%RĜXWD díky dnešní výhře dohnali. Vítězství se cí dvě proměnili. Myslím si, že dneska jsme týdnu kouč.
„Někteří zranění hráči nám stále chyběli a na z nich odehrají už příští sobotu u lídra soutěže
äOXWpNDUW\6FKZDE6WU\N /XWtQ²-HVHQtN sice nerodilo jednoduše, ale o to více si tak vybrali tu smůlu, která nás v koncovce Příští týden navíc nečeká Lipovou jedno- lavičce byli kluci, kteří by tam šli jen v případě ze Šternberka, kde by byl jakýkoliv bodový
SN äOXWp NDUW\  1DYUiWLO  .RQHþQê ±  chutnalo. V neděli na rozdíl od minu- v minulých zápasech provázela. Bylo to tak duchý úkol v Želatovicích, které se drží na nejvyšší nutnosti. Soupeř dokonce neměl ani zisk opravdovou bombou. Výkop je napláno.ĜLYRKOiYHN&XQGUOD)XULN
(jaf)
lých zápasů ukázali svěřenci kouče i o štěstí, které jsme u některých šancí sou- třetí příčce tabulky. Utkání je na progra- koho prostřídat, protože jej zřejmě také trápila ván na 16.30.
3UĤEČåQiWDEXOND
mu už v sobotu od 16.30 hodin. (jaf) vyšší absence,“ prozradil úvodem kouč Kralic
Růžičky dobrou produktivitu a z mála peře měli,“ prozradil dále Růžička.
 âWHUQEHUN      
Karel Trnečka.
vytěžili maximum. Také ale řeší stále A ve druhém poločase se obraz hry
FC Kralice na Hané
 ÒVWt
     
První půle pak především díky brankáři Pepočetnější marodku, která po zápase opravdu nezměnil. Domácí se snažili
68/.2=iEİHK
 äHODWRYLFH      
(0:0)
kovi skončila bez branek. „První poločas byl
dostat k vyrovnání, ale branka jim dnes
opět narostla.
 0RKHOQLFH      
FK Medlov
opatrný z obou stran, ale mírnou převahu si
„Dneska jsem velmi spokojený s výko- zřejmě nebyla souzená. Naopak na druhé
(0:1)
 0HGORY
     
SK Lipová
vytvořil spíše soupeř, který tam měl dvě zajínem i konečným výsledkem,“ prozradil straně přidal třináct minut před koncem
 -HVHQtN
     
mavé příležitosti. Nás dvakrát podržel brankář Branky: 47. z penalty Studený, 54. Baran, 70.
hned na úvod lodivod Lipové Pavel Rů- pojistku Bořuta. „Kluky musím za dnešní
 =iEĜHK
     
výkon vychválit, protože odehráli utkání Branky: 9. Milar, 77. Bořuta. Rozhodčí: Peka a oba pokusy zlikvidoval,“ doplnil k prů- Hlačík. Rozhodčí: Labaš – Votava, Vedral.
žička k zápasu třiadvacátého kola.
 /LSRYi
     
Žluté karty: 34. Studený, 74. Němčík, 80. JurOd začátku duelu přitom byli daleko aktiv- na hranici sebeobětování a opravdu ho Slota – Konečný, Šteier. Žluté karty: 65. běhu první půle Trnečka.
 9HONp/RVLQ\      
Ve druhé se domácím podařilo díky pokuto- tík – 60. Skřebský, 67. Holouš. Diváků: 120.
nější domácí, kteří se drželi na míči a měli odjezdili na sto deset procent,“ chválil Schwab – 76. Stryk. Diváků: 289.
/XWtQ
     
územní převahu. Hosté se od začátku více dnes trenér.
Sestava Lipové: Kalmár – Žilka, Král vému kopu dostat do vedení, a to zvládli ještě Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Pro%RKXĖRYLFH      
zatáhli a čekali na své příležitosti. Jedna Bohužel je to vítězství vykoupené i dalšími (28. Takáč), Milar, Ráček – Bořuta, Stryk, dvakrát navýšit. „Hned po pauze jsme dostali kop, Dvořák – Studený, Novotný (74. Koby5DSRWtQ
     
z nich se naskytla už po necelých deseti mi- třemi zraněními, která vypadají na delší čas, Nakládal, Vykopal – Přikryl (46. Pekař), výhodu penalty, kterou proměnil Studený a lík) – Baran, Jurtík, Kopečný – Šup. Trenér:
%URGHNX3Ĝ      
poslal nás do vedení. U toho se hostům na- Karel Trnečka.
nutách a do vedení poslal Lipovou Milar. a mám trošku obavu, jak budeme dávat do- Bošek. Trenér: Pavel Růžička.
/LWRYHO
     
.5$-6.ê3Ĝ(%2508å,

0:2
(0:1)

TJ Sokol Velký
Týnec

TJ Sokol
Mostkovice

Branky: 1. Lacika, 88. Jurný. Rozhodčí: I.
Antoníček – Vachutka, Kenša. Žluté karty:
-. Diváci: 102.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Karafiát
(31. Kratina), Wolker, Milar, Kazda – Lacika, Jančík, Šlézar, Němeček – Hanák (66.
Jurný), Šlambor. Hrající trenér: Ondřej
Milar.
Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:
„Zápas pro nás začal velmi dobře. Hned
v první minutě z prvního rohu jsme dali
branku. Nicméně potom byl soupeř po celou dobu zápasu lepší, vytvářel si střelecké
příležitosti a tlačil nás. Nicméně jsme byli
v defenzivě poctiví, důslední, takže jsme
střílení soupeři znepříjemňovali. To, co prošlo, brankář výborně pochytal. Soupeř měl
dvě penalty. První gólman chytil, při druhé
přestřelil. Zápas se odvíjel tak, že jsme bránili a hráli na brejky až do 88. minuty, kdy
po chybě brankáře jsme dali gól na 2:0, což
zápas zlomilo a rozhodlo.“

MSDL ST.

MSDL ML.

24. kolo: +OXÿtQ ² %DQtN 2VWUDYD Å%´   
Branky:  D  .RYDOD  +RQ ±  /HYþtN
 &K\OHN äOXWp NDUW\  +DQGOtĜ  ětKD
'YRĜiþHN±&K\OHN3LHFKD /täHė²
-LKDYD    Branky:  )HUOD\ ±  0LãND
äOXWpNDUW\1HFKYiWDO*DOLD9ODFK±
+RPROD   7ĝLQHF ² 3URVWčMRY    Braky:
.OLPHã3ČþHNäOXWpNDUW\.XOWDQ
.DGXUD+DPUR]L±6SiþLO )UëGHN0tVWHN
²=EURMRYND%UQRÅ%´  Branky: 39. Malý,
 .ROHþNiĜ   ãXPSHUN ² .URPčĝtæ   
Branky: D(OãtN-HFX±6DNKQHQNR
äOXWp NDUW\  (OãtN ±  9\WLVND  )XNVD 
1RYRWQê6DNKQHQNR 6ORYiFNRÅ%´²3RUXED
  Branky: -XUHþND.UiOtN
± 7DQQHUW äOXWp NDUW\  3ROiN  .UHMþt ±
 0iãD 7DQQHUW  9ROQê   2SDYD Å%´ ²
=QRMPR
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
 =QRMPR
     
 3URVWčMRY
     
+OXþtQ
     
âXPSHUN
     
)UêGHN0tVWHN
     
7ĜLQHF
     
3RUXED
     
2SDYDÄ%³
     
.URPČĜtå
     

24. kolo: +OXÿtQ²%DQtN2VWUDYDÅ%´  
Branky:  .OYDĖD   D  /DFLQD  D
 5DDE  ,PULFK  .\VHOê  +DYUDQ 
/täHė²-LKODYD  Branky: &UKD
 .Ĝtå ±  .ORXþHN  6WDQČN  'ROHMãt
 3LYQLþND  =iYLãND  )UëGHN0tVWHN ²
=EURMRYND %UQR Å%´    Branky: 
2GHKQDO  0H]QtN äOXWp NDUW\  äiþHN
±6ORYiN ãXPSHUN².URPčĝtæ  
Branky: D9HMWDVDD0ČUND
.RXWQê  6ORYiFNR Å%´ ² 3RUXED   
Branky:  D  %DUiW  D  %tOHN 
D  %iUWD  D  %LPND  +UGOLþND 
+iQD9UiQD.RFPDQ0HLQGOVFKPLG
±ýHþRWND 2SDYDÅ%´²=QRMPR  
Branky: :LQNOHU(QGU\FK
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
  
 6ORYiFNRÄ%³
  
 =EURMRYND%UQRÄ%³   
 6LJPD2ORPRXFÄ%³  
 %DQtN2VWUDYDÄ%³   
 7ĜLQHF
  
 2SDYDÄ%³
  
 =OtQÄ%³
  
 /tãHĖ
  
3URVWčMRY
  
+OXþtQ
  
)UêGHN0tVWHN
  
.URPČĜtå
  
=QRMPR
  
3RUXED
  
âXPSHUN
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8GUVąGFWéGM¾éVXTVHKP¾NG

MTCLUMÆJQRQJ¾TW
na Konici a Plumlov
èVXTVHKP¾NGMTCLUMÆJQRQJ¾TW
1.FC Olešnice – Sokol Konice
Sokol Plumlov – FC Dolany

5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
NROR =iEĝHK²ãWHUQEHUN  Branky:
D.XWDQ±D.RPiUHN5DGLPVNê
 *iERU  .R]ORYLFH ² 1RYp 6DG\   
Branky:  7YUGê  =GUDåLO äOXWp NDUW\ 44.
%DUWĤQČN  6PROD ±  .RãĤVWHN  -tOHN 
6ODYRQtQ²'XEQ0  Branky: 3VR
WD.ODEDþND5R]ORåQtN=HOHQêäOXWp
NDUW\  .ODEDþND ±  -DQRãtN  -HVHQtN ²
7RYDÿRY  Branky: D3ROþiN
1HGDYDãND±%UDFKWO.RKQäOXWpNDUW\44.
3ODQê3ROþiN0DMGLã±9iOHN.RKQ
%URGHNX392WDVODYLFH²0RVWNRYLFH.RVWHOHF
  Branka: +DQiN þHUQRYtU²þHFKR
YLFH  Branky: 2SSO&KDU\NRY±
D=KĜtYDO%tOHNäOXWpNDUW\âLQGHOND
±'RVHGČO þHUQRYtU²þHFKRYLFH  
Branky: 2SSO&KDU\NRY±D=KĜtYDO
%tOHNäOXWpNDUW\âLQGHOND±'RVHGČO 
&KRPRXWRY².RQLFH  Branky: D
'YRĜiN%ROD±ýDSND%XUJHW
3UĤEČåQiWDEXOND
 .R]ORYLFH

 âWHUQEHUN

 1RYp6DG\

 -HVHQtN

 6ODYRQtQ

 .RQLFH

 0RVWNRYLFH.RVW 
 ýHUQRYtU
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 'XEQ0

 =iEĜHK
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Mostkovice doma slavily, Protivanov schytal osmičku
PROSTĚJOV Po minulém týdnu, který okořenil vzájemný
souboj, hrály tento víkend oba celky v Moravskoslezské divizi
žen v nedělním programu. Dopoledne se doma představily
Mostkovice a poprvé na jaře mohly slavit tři body, když po velmi
vydařeném výkonu porazily hráčky Bezměrov o dvě branky. Odpoledne pak zajížděly hráčky Protivanova na půdu vedoucího Holešova a tam se jim nezadařilo. Proti favoritovi schytaly osm branek a nejvíce je naštval výkon sudího z lidu.

MSDŽ – B

´
zapasove
´

menicko
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
18. kolo, neděle 15. května, 9.30 hodin: Velký
Týnec – Prostějov „B“ (sobota 14. 5., 12.00), Jesenec/Přemyslovice – Šumperk „B“
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
12. kolo, neděle 15. května, 9.30 hodin: Olšany
u Prostějova – Hranice, Olšany – Šternberk, Olšany – Nové Sady (vše hřiště Hranice)
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
18. kolo, sobota 14. května, 14.00 hodin: Určice – Brodek u Konice/Lipová (neděle 15. 5.,
10.00), Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Vrahovice
(neděle 15. 5., 11.15), Vícov/Plumlov – Smržice/
Kostelec na Hané (9.00), Protivanov – Mostkovice (9.30), Bedihošť – Otaslavice, Brodek u
Prostějova los
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
18. kolo, neděle 15. května, 14.30 hodin:
Lipová/Brodek u Konice – Bedihošť (sobota
14. 5., 9.00), Kralice na Hané – Určice (sobota 14. 5., 10.00), Vícov – Protivanov (9.00),
Horní Štěpánov/Konice – Držovice (10.00),
Pivín – Haná Prostějov (10.00), Hvozd –
Otaslavice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

3:1
(2:1)

Mostkovice

%H]PđURY

Branky: 1. Hubáčková, 24. Tichá, 50. Schwarzová – 4. Jančíková (vlastní). Rozhodčí: Vachutka – Procházka, Kordzik. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 60.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Jančíková,
Vaverková, Tichá, Holubová – Vlková, Kraváková, Schwarzová, Horáková – Harenčáková,
Hubáčková. Střídaly: Štefková, Lisická, Karafiátová. Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:
„Zápas byl celkově velmi dobrý, co se týče úrovně hry od obou celků. My jsme do zápasu skvěle
vstoupili a střelou Hubáčkové se dostali do vedení. Pak jsme soupeře pustili do tlaku a bohužel
jsme si vstřelili vlastní branku, kterou ale těžko
lze vyčítat. Obdržená branka nás ale nezlomila a
zase jsme převzali otěže. Po celou dobu ho pak
holky měly pod kontrolou a hrály dobře dozadu.
Navíc jsme dnes dokázali hrát dobře kombinačně i směrem dopředu a měli tam řadu zakončení
na naše poměry. Bohužel z toho nebylo ještě

více branek, ale soupeři jsme postupně utekli a na jednu stranu a každý zákrok řešil s domácím
už jsme si zápas nenechali vzít. Dneska musím trenérem, mi přijde krajně nevhodné. Holky
holky pochválit za zatím jednoznačně nejlepší dneska dřely, ale ani na menší příděl vinou vývýkon v průběhu jarní části.“
konu sudího jim to bohužel nestačilo.“ (jaf)

8:1
(3:0)

+ROHÆRYVNpKRON\

Protivanov

Branky: 33. Stavjaníková, 37. a 71. Křenková,
43., 79. a 85. Ševčíková, 56. Rýdlová, 74. Doleželová – 62. Průchová. Rozhodčí: Pumprla
(laik). Žluté karty: 59. Mikulová. Diváků: 50.
Sestava Protivanova: Tempírová – E.
Ptáčníková, Mikulová, Kostíková, Přikrylová
– Smyčková, Šimeková, Vybralová, Štachová
– Průchová, Frömmlová. Střídaly: Kejíková,
Francová, Boušková. Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova Bronislava Ptáčníka:
„Raději bych k tomu dnes ani nic neříkal. Věděli jsme, že jedeme k nejlepšímu celku soupeře a soupeřky ukázaly svou kvalitu. Bohužel ale
více než výkon zápas rozhodoval domácí laik,
který nahradil chybějícího rozhodčího v zápase. O vítězi by asi nebylo pochyb i s normálním
sudím, ale aby někdo pískal takto tendenčně

06'å
NROR 8KHUVNë%URG²9ONRä  %UDQN\
D3VRWNRYi'XINRYi±.RãNRYi%ĝH]ĥ
YN\²0XWčQLFH  %UDQN\D+DQiNRYi
+HFNHORYi-XĜHQþiNRYi2QGUDãtNRYi±
D6YRERGRYi0RVWNRYLFH²%H]PčURY
   %UDQN\  +XEiþNRYi  7LFKi 
6FKZDU]RYi±-DQþtNRYi YO +ROHäRYVNpKRON\²
3URWLYDQRY  %UDQN\DâHYþtNR
YiD.ĜHQNRYi6WDYMDQtNRYi5êGORYi
'ROHåHORYi±3UĤFKRYi
 +ROHãRYVNp+RON\   
 8KHUVNê%URG
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´
zapasove
´
menicko

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
29. kolo, středa 11. května, 17.00 hodin: 1.SK
Prostějov – FK Varnsdorf
30. kolo, sobota 14. května, 17.30 hodin: 1.FK
Příbram – 1.SK Prostějov
POHÁR OLOMOUCKÉHO KFS:
2. kolo, středa 11. května, 17.00 hodin: TJ Sokol Plumlov – FC Dolany, 1.FC Olešnice – TJ
Sokol Konice.
3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
24. kolo, sobota 14. května, 16.30 hodin: FK
Šternberk – FC Kralice na Hané (rozhodčí: Šteier
– Doležal, Jurčák), FC Želatovice – SK Lipová
(Slota – Votava, Matulík)
I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
20. kolo, neděle 15. května, 16.30 hodin: SK
Paseka – TJ Sokol Konice (Kreif – Chládek)
I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 15. května, 16.30 hodin: FC
Kostelec na Hané – TJ Sokol Čechovice (sobota
14. 5., 16.30, Sedláček – Perutka, Kundrát), SK
Protivanov – FK Nové Sady „B“ (Slota – Hrbáček, J. Horák), TJ Sokol Určice – TJ Spartak Lipník (Dokoupil – Přenosil, A. Horák).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
20. kolo, neděle 15. května, 16.30 hodin: TJ
Sokol Horní Moštěnice – TJ Sokol Otaslavice
(sobota 14. 5., 16.30, J. Novák – Smékal, Valouch),
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol Tovačov
(Vachutka – I. Antoníček), SK Radslavice – TJ
Sokol Klenovice (Lasovský), TJ Sokol Pivín – TJ
Sokol Újezdec (Smékal – Valouch)
LION SPORT I.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 15. května, 16.30 hodin: FK
Velká Bystřice – TJ Smržice (Šmíd – Vít), FK
Šternberk „B“ – TJ Haná Prostějov (Ondráček
– Zemánek), SK Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Doloplazy (Salva), TJ Sokol Mostkovice – SK Haňovice (Vybíral – Vilímek)
025$96.26/(=6./,*$l(1
16. kolo, neděle 15. května, 16.00 hodin: Zlín
– 1.SK Prostějov (Tomanec)
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
12. kolo, neděle 15. května, 10.00 hodin: Protivanov – Březůvky (sobota 14. 5., 16.30, Julínek), Vlkoš – Mostkovice (Ogrodník)
PØEBOR OFS PROSTÌJOV-II. TØÍDA:
20. kolo, neděle 15. května, 17.00 hodin: Brodek u Konice – Držovice (sobota 14. 5., 17.00),
Dobromilice – Nezamyslice, Olšany u Prostějova – Určice, Němčice nad Hanou – Ptení,
Vícov – Kralice na Hané „B“, Tištín – Vrahovice,
Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova
III. TØÍDA SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 15. května, 17.00 hodin: Bedihošť – Biskupice (sobota 14. 5., 16.30), Kostelec
na Hané „B“ – Želeč, Pavlovice – Otaslavice „B“,
Výšovice volný los
III. TØÍDA SKUPINA „B“:
18. kolo, sobota 14. května, 17.00 hodin: Vilémov – Protivanov „B“ (neděle 15. 5., 15.00),
Kladky – Přemyslovice (neděle 15. 5., 17.00),
Brodek u Konice – Zdětín, Hvozd – Čechy pod
Kosířem, Luká volný los
MSDL st.:
25. kolo, neděle 15. května, 10.30 hodin: 1.SK
Prostějov – Slovácko „B“ (Páral – Labaš)
MSDL ml.:
25. kolo, neděle 15. května, 12.45 hodin: 1.SK
Prostějov – Slovácko „B“ (Labaš – Páral)
MSDD – E st.:
26. kolo, sobota 14. května, 10.00 hodin: Přerov – 1.SK Prostějov (Vlk – Němec, Kundrát)
MSDD – E ml.:
26. kolo, sobota 14. května, 12.15 hodin: Přerov – 1.SK Prostějov (Kundrát – Vlk, Němec)
06l/8VNXSLQDRDzPÉVWR
5. kolo, sobota 14. května, 10.30 hodin: Karviná – 1.SK Prostějov (Matějek)
06l/8VNXSLQDRDzPÉVWR
5. kolo, sobota 14. května, 12.30 hodin: Karviná – 1.SK Prostějov (Matějek)
63h08-,+
26. kolo, neděle 15. května, 10.00 hodin: Boskovice – 1.SK Prostějov
63h08-,+
26. kolo, neděle 15. května, 10.00 hodin: Boskovice – 1.SK Prostějov
5HOD[FHQWUXP*ÏO
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
20. kolo, sobota 14. května, 14.00 hodin:
Mostkovice/Kostelec na Hané – Zábřeh na
Moravě (neděle 15. 5., 10.00), Konice – Jeseník (10.00), Slavonín – Brodek u Prostějova/
Otaslavice (13.30), Čechovice – Dub nad
Moravou
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
16. kolo, neděle 15. května, 10.00 hodin: Olšany u Prostějova - Velké Losiny
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
18. kolo, neděle 15. května, 14.00 hodin:
Čechovice „B“ – Plumlov (10.00), Nezamyslice
– Pivín/Určice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
20. kolo, sobota 14. května, 9.00 hodin: Nové
Sady – Olšany u Prostějova (12.30), Čechovice – Dub/Tovačov, Nezamyslice/Němčice nad
Hanou – Slavonín
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
20. kolo, sobota 14. května, 10.45 hodin: Nové
Sady – Olšany u Prostějova (11.00), Čechovice
– Dub/Tovačov, Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Slavonín.
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ŠAMPI N
KOLA
V poslední době o střelci Brodku u Konice moc slyšet nebylo. V neděli to
ale byla zcela jiná písnička a svým hattrickem otočil duel na půdě Plumlova a pomohl tak svému mužstvu k dalším důležitým bodům směrem ke
klidnějšímu konci letošního ročníku. Dobrá práce!

SM LÍK
KOLA
PROGNÓZA NA 20. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
'UzRYLFH

Tip
Konickému Brodku to zatím na jaře nešlape, jak si zřejmě představo- Veèerníku:
val, a záchranářské boje ještě zcela neopustil. V domácím prostředí
ale body získávat umí. Bojovný výkon navíc hostujícím Držovicím 2:1 pk
vonět nebude. Rozhodnou až penalty.

Dobromilice
Nezamyslice
Tip
VS.
Nejenže to k sobě mají jen pár kilometrů, na dohled jsou si i v tabulce. Veèerníku:
Kdo soupeři odskočí po vzájemném souboji? Na domácím hřišti se
5:3
to podle nás vydaří Dobromilicím, k vidění bude řada branek.
Nìmèice nad Hanou VS.
Ptení
Tip
Domácí Němčice před jarem kouč Voráč polil živou vodou, sbírají Veèerníku:
totiž pravidelně body. Pokračovat v tom budou chtít i doma proti
3:1
Ptení, kde půjde o důležitý zápas směrem k závěru sezóny. Domácí
si zajistí větší klid.

VS.

Urèice „B“

Tip
Při celkovém bodovém zisku Olšan v domácím prostředí a Určicích Veèerníku:
na venkovních hřištích je i přes tabulkový rozdíl mírným favoritem
domácí celek. Olšany navíc doma musí bodovat, protože starosti se 3:2 pk
záchranou se přiblížily a podaří se jim to.

Plumlov „B“
Tip
VS. Brodek u Prostìjova
Lídr soutěže se nadále přibližuje oslavám titulu a nebude na tom Veèerníku:
chtít nic měnit ani proti rezervě Plumlova. V domácím prostředí
2:4
ale Plumlov umí zabrat a mohl by se odehrát velmi pohledný zápas.
Prostěovský Brodek si nakonec potřebné body odveze.

VS.

Tištín

Vrahovice

Tip
Vrahovice by rády opustily příčky, které dlouho nepamatují. Tištín naopak Veèerníku:
musí bodovat v každém zápase a čekat na zaváhání svých soupeřů pro teo3:5
retickou naději na záchranu. Na menším hřišti v Tištíně to bude divočina
s vítězným koncem pro hosty.

Vícov

VS.

Kralice n.H. „B“

Tip
Na Vícov čeká rezerva Kralic a půjde o souboj druhého se třetím, takže Veèerníku:
ozajímavouzápletkunebudenouze.Domácínavícužmusí,pokudchtějí
2:1
ještě Brodek dostat pod tlak, „béčko“ Kralic může hrát naopak v klidu.

VÝROK

KOLA

VÍT HOCHMAN

„Ještě v žádném případě
neslavíme, ale pokud si těch
jedenáct bodů nepohlídáme,
tak budeme za…“

Pravil se smíchem dnes velmi dobře naladěný
kouč hegemona soutěže, který zřejmě kráčí za
jednoznačným titulem okresního přeborníka,
když po tomto kole opět zvýšil svůj náskok na
čele tabulky.

ZAJÍMAVOST

KOLA

3/129'5å29,&Ì&+

Hody v Držovicích znamenaly i domácí utkání místních fotbalistů, kterého se dle
sudího Reka zúčastnilo téměř 260 fanoušků, jenže tomu bylo trochu jinak. „Minimálně polovina lidí se nebyla podívat na fotbal, ale dorazili na výstavu domácích
zvířat,“ říkal se smíchem kouč domácích Jindřich Skácel, jak to bylo ve skutečnosti.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

David Javořík (Určice „B“)
Petr Bross (Držovice)
Tomáš Neděla (Dobromilice)
Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
Petr Vodák (Určice „B“)
Petr Novák (Ptení)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
Roman Petržela (Kralice „B“)
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice)
Matěj Samek (Olšany)
Zdeněk Dvořák (Brodek u PV)

ROZHOVOR S JANEM
STUDENÝM ČTĚTE
NA WWW.VECERNIKPV.CZ

22 branek
22
21
20
19
18
16
14
13
12
12

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

Olšanům nepomohla ani branka hrajícího trenéra

VRAHOVICE Zajímavý a napínavý souboj nabídlo 19. kolo Přeboru OFS
Prostějov- II. třídy. Ve Vrahovicích se střetli domácí fotbalisté s Olšany
u Prostějova. Zápas přinesl hned pět branek, hlavně ale nespočet šancí a zcela rozdílné poločasy. Zprvu se přitom zdálo, že domácí duel bez
problémů ovládnou. Leč nestalo se. A nakonec se v záchranářském souboji tým kouče Mezuliánka bál o body až do poslední chvíle.

pro Večerník

Po minulém týdnu a vítězství v derby přišlo ve Ptení rychlé vystřízlivění. Dostat
osmičku, a ještě ke všemu v domácím prostředí, to je opravdu síla! Utkání
silně ovlivnila i marodka na domácí straně. Domácí dokonce řešili případné
odložení duelu. Směrem k záchraně tak budou řešit další problémy.

Olšany u Pv

DRAMA VE VRAHOVICÍCH
EXKLUZIVNÍ
reportáž

FC PTENÍ

VS.

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX
připravila sportovní redakce Večerníku

DAVID KOLÁØ

Brodek u Konice

FOTBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

Michal
SOBECKÝ
Oba týmy do sobotního měření sil vstoupily zostra. Vrahovice v 1. minutě pokazily
rozehrávku a díky tomu střílel Marek, hostující brankář byl připraven. Po akci Doležela s Hanákem na druhé straně následně
Olšanští vykopávali míč až z brankové čáry.
A ve 4. minutě si málem srazili bránícím
hráčem míč do brány sami. V útočné fázi
Olšany reagovaly Samkovou ránou z osy minula roh. V 15. minutě byli diváci svědky
jejich dobré standardky v podání Marka,
poté se Samek svalil ve vápně, o faulu
ale rozhodčího nepřesvědčil. Tři minuty
nato byl k vidění důležitý obranný zákrok
Petíka proti Lobodášovi. Nicméně to už
byly aktivnější Vrahovice. Ty začaly střílet,
Petík mířil z dálky do brankáře, Studený
pak založil dobrou akci, na jejímž konci
byl Doležel. Ale minul roh. Jedna z dalších
akcí hostů přišla od Lobodáše, který nastřelil boční síť. Po půlhodině hry Olšany
ztratily míč, Studený ale mířil jen do boku
brány. Pak ale přišly chvíle Tomáše Vargy.
Ten nejdříve trestuhodně v malém vápně
nedal, následně se ale z voleje při návratu
míče před bránu trefil – 1:0. Krátce poté
proběhl souboj desítek, Antonín Pospíšil mladší jej odnesl žlutou kartou. Navíc
Vrahovice pokračovaly v náporu. Varga
netrefil, Studený mířil jen do brankáře, ve
44. minutě už ale byl přesný, Pokorný mu

z brány poslal dlouhý nákop, Studený míč
zpracoval a trefil na zadní tyč – 2:0.
Druhá půle vypadala úplně jinak. Olšany zapnuly a nepustily Vrahovice téměř
k ničemu. V 50. minutě vyprodukovaly jen slabou střelu z otočky, pak už se
slova ujali právě hosté. O dvě minuty
později totiž přišlo snížení, když špatná
domluva v obraně domácích pomohla
úspěšně zakončit olšanskou akci dvou
na dva, načež úspěšným střelcem byl
Marek – 2:1. V 63. minutě se musel Pokorný vytasit proti dlouhému nákopu.
Krátce nato mohli hosté vyrovnat, brejk
ale zarazila píšťalka rozhodčího. Poté Lobodáš přešel přes dva hráče, nebezpečné
zakončení z toho však nebylo. Vrahovice
se připomněly hned nato, Varga netrefil
růžek a Studený přestřelil. Nato se ale
Olšany vrátily více na míč. Lobodáš minul tyč, hned poté ale Olšany vyrovnaly.
A znovu za tím byla špatná domluva při
rozehrávce a napadající hráč Antonín
Pospíšil starší vyrezultoval svůj atak ve
stav 2:2. Vrahovice reagovaly zvýšenou
aktivitou, střely Hanáka a Studeného
ale do brány neprošly. V 81. minutě ov-

,CP5VWFGPÚ XNGXQ UNCXÊUXčLIÐNPCRTQ8TCJQXKEG

Foto: Michal Sobecký

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$.2/2

9UDKRYLFH²2OäDQ\X3URVWčMRYD

3

(2:0)

2

Branky: 33. Varga, 44. Studený, 81. Pokorný – 52. Marek, 76. A.
Pospíšil st. 5R]KRGÿt,$QWRQtþHN±1DYUiWLO2WHRåOXWpNDUW\ 55.
1ČPHF±$3RVStãLO'LYiNĥ: 60.

6HVWDYD2OäDQX3URVWčMRYD
Sestava Vrahovic:
3RNRUQê±.XUIUVW-DQR3HWtN9DUJD±0LFKD %RNĤYND±.HOXF-3RVStãLO$3RVStãLOPO3RVN
OHF'ROHåHO+DQiN-DPULFK±6WXGHQê%XNR HU ± /RERGiã (OQHU .ROHGD 0DUHN ± 6DPHN$
YHF6WĜtGDOL3RNRUQê1ČPHF
3RVStãLOVW6WĜtGDOěH]QtþHN
7UHQpU'DYLG0H]XOLiQHN
+UDMtFtWUHQpU: A. Pospíšil st.

šem Varga propíchl na Pokorného, který
překopl vytaženého brankáře – 3:2. Následovala průniková nahrávka na Samka
a zakončení Marka, ale Olšanům nebylo
přáno. Čtyři minuty před koncem přišla

hádanice Poskera s fanoušky, obešla se
však bez zásahu rozhodčího nebo pořadatelů. Poslední šanci zápasu si v 88.
minutě připsal domácí Pokorný, z dobré
pozice ale po zemi minul.

Pozápasové hodnocení trenérù
David MEZULIÁNEK – Sokol Vrahovice :

Antonín POSPÍŠIL starší - Olšany u Prostìjova:

„Byly to nervy až do konce. Výkon ve druhém poločase nebyl takový
jako v prvním. Jedinou chybou jsme soupeře brankou na 2:1 dostali
do hry. Pak už to samozřejmě smrdělo před naší brankou. Zaplaťpánbůh za to, že se nám podařilo dát vítězný gól. Kluci vybojovali velice
důležité tři body, někteří hráli na pokraji svých sil. Nerad si stěžuji, ale
několik hráčů nám chybí. Jsou to důležité tři body, ale musíme makat
dál, ještě není nic hotového. Jsme namočení do boje o záchranu.“

„První poločas byl lepší soupeř, druhý my, měli jsme i více gólových šancí. Ale
prostě to tam nepadlo. Měli jsme tutové šance, které ovšem neproměňujeme,
a proto jsme tam, kde jsme. Musím klukům poděkovat. Druhý poločas byli
opravdu lepší než soupeř, myslím, že se tam už sehráli. Nevyšlo to, neboť jsme neproměnili jasné příležitosti. Myslím, že utkání by slušela remíza, byla by spravedlivější. Je to pro nás trpká prohra. Bod nebo dva po penaltovém rozstřelu bychom
si určitě za výkon v této omezené sestavě, kdy jsem i sám musel zahrát, zasloužili.“

19. kolo II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE
Držovice
Tištín

7:0
(3:0)

Branky: 28., 55. a 77. z penalty Bross, 38.
z penalty Valina, 40. a 88. Řehulka, 73. Furmanets. Rozhodčí: Rek – Pokorný, Horák.
Žluté karty: 10. Procházka – 80. Bosák. Diváků: 258.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, M.
Valenta, Šťastný, Kučera – Koutný, Valina,
Procházka, S. Valenta – Hodulák, Bross.
Střídali: Valach, Budaj, Pustějovský, Krčmář,
Řehulka. Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Tištína: Koutský – Rehák, Bosák,
Martinec, Hýsek – Rudolf Návrat, Robin
Návrat, Blumenstein, Hanák – Hodaň, Václavíček. Střídali: Faltin, Kuča, Hanák, Kyselák.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Stejně jako minulý týden
jsme se i tento dokázali sejít téměř ve stoprocentní sestavě a scházel jen Srbený. Hosté mi
už přišli, že na boj o záchranu rezignovali a vypadali sklesle už před zápasem. My jsme hráli
naši hru a soupeř jen čekal v zataženém bloku
na brejky. My jsme jim to ale ještě v první půli
rozbili a postupně jsme přidávali další branky.
Stejně jako minulý týden s Plumlovem, kdy
to bylo pět a mohlo být deset, tak dnes to
mělo hodně podobný scénář. Na hody jsme
tak oslavili další jednoznačné vítězství.“
Rudolf Návrat: „Byla to hra kočky s myší.
Náš fotbal je teď vyloženě zmar. K pětici zraněných přicházejí i omluvenky a my teď hrajeme, jen abychom neplatili pokutu, když to
řeknu takhle. Je to hromádka neštěstí, kterou
jsem snad nikdy nezažil. Někteří hráči by se
snad už v příštím týdnu měli vrátit, tak to třeba
už bude zase i trochu vypadat. Samozřejmě
už se v kabině mluví o tom, že budeme hrát
s největší pravděpodobností třetí třídu, ale
musíme být důstojným soupeřem.“

Nezamyslice
Vícov

4:2
(1:2)

Branky: 20. Musil, 65. Špička, 72. Stejkora, 88.
Pavelka – 10. Pagáč, 30. P. Pliska. Rozhodčí:
Jurníček. Žluté karty: 70. Oulehla – 50. Pagáč,
55. Rozsíval, 75. Kvapil. Diváků: 85.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek,
Oulehla, Král, Dočkal – Musil, Špička, Peřina,
Hájek, Stejkora – Dostálík. Střídal: Pavelka.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Vícova: Drexa – Šobr, Humpolíček,
Mlčoch, Dostál – Ježek, Látal, Kvapil, Rozsíval – Pagáč, Pliska. Střídali: M. Pliska, Vávra,
Chytil, Nedvěd. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Tradičně jsme dostali první branku ze standardní situace. To už je náš
evergreen. Brzy jsme se z toho ale vzpamatovali a srovnali jsme. Jenže po půlhodině jsme
dostali druhou branku. Zaplaťpánbůh že
tentokrát i ze hry. Před poločasem jsme ještě

mohli srovnat, ale zastavila nás tyč. Ve druhém
poločase jsme už ale jasně převzali otěže zápasu
a byli jsme lepším týmem, což jsme dokázali
potvrdit i góly. Na to, že nás dnes bylo se mnou
dvanáct, to musím hodnotit opravdu pozitivně
a klukům děkuji, že to takto odehráli.“
Miroslav Krutovský: „Už před zápasem
jsme věděli, že budeme mít problémy se sejít
v jedenácti lidech. Nakonec se nám to podařilo dát dohromady i s tím, že tři hráči hráli přes
zranění, ale kousli se. Průběh první půle byl
vyrovnaný, kdy se hra přelévala na obě strany.
Do druhého poločasu jsme šli s náskokem
a tím, že se pokusíme výsledek udržet a z brejku utkání rozhodnout. To se nám bohužel
nepodařilo a srazily nás individuální chyby,
ze kterých jsme inkasovali. Podle průběhu remízový zápas, ale neobstáli jsme v defenzivě,
takže rozhodně dnes převládá zklamání.“

Určice „B“

nás
stálo vícenad
bodů.
“
Němčice
Hanou

4:1
(3:0)

Branky: 24. Halouzka, 26. Kouřil, 32. Vodák,
62. Javořík – 56. Studený. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: bez karet. Diváků: 94.
Sestava Určic: Kováč – Ježek, Přemysl Mlčoch, Grulich, Hudský – Rotschedl, Javořík,
Zelina, Halouzka – Vodák, Kouřil. Střídali:
Vaverka, Hýbl, Nakládal, M. Mlčoch, Pavel
Mlčoch. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Chalánek, Řezáč, Buček – Jordán, Jiříček, Tomek,
Frýda – Studený, Vrána. Střídali: Pěnčík, Vyroubal, Reiskup, Kočí. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Čekal jsem, že Němčice na
tom budou o něco lépe. Od začátku jsme je
přehrávali, ale přesto se mohl soupeř dostat
do vedení, ale na brankové čáře jsme míč stihli vykopnout. Pak už to tam začalo padat nám,
kdy jsme měli dobrou desetiminutovku. Bylo
to o tři branky, což vydrželo do přestávky. Navíc jsme tam měli i další velké šance. Ve druhé
polovině jsme to trošku prostřídali a hra se
srovnala. I soupeř chtěl za toho stavu nadále
hrát kombinačně. Byl to celkově zápas hlavně
o fotbalovosti, druhé polovině remíza slušela.
Jinak ale dnes zasloužené vítězství a jsme rádi,
že nám ta první šestka neutekla.“
Pavel Voráč: „My jsme jeli do Určic s tím,
že si zahrajeme na opravdu pěkném hřiště
kombinační fotbal. Tušil jsem, že nějaké body
můžeme uhrát jedině za předpokladu, že se
domácí hráči nesejdou a my ano, ale stal se
přesný opak a v první polovině byla kvalita
domácích jasně znát. Troufám si říct, že těch
tři nula pro nás bylo ještě hodně milosrdných.
Do druhé půle jsme si řekli, že musíme něco
trochu změnit, a to se nám povedlo. Přispělo
tomu i prostřídání domácího celku, byl to vyrovnaný boj. Ale o výsledku už bylo rozhodnuto od prvního poločasu.“

Kralice n.H. „B“
Brodek u Prostějova

2:3
(2:1)

Branky: 34. Kawij, 43. Kopečný – 32. Dvořák, 48. z penalty Bureš, 77. Janura. Rozhodčí: Minx – Milar, Navrátil. Žluté karty: 20.
Havlíček, 77. Dvořák – 38. Kordzik. Diváků:
120.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný, L.
Petržela, Dokoupil – O. Petržela, D. Němčík,
Havlíček, Kawij, Zapletal – Daniel. Střídali: J.
Němčík, Kopečný. Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, O.
Frys, Bureš, Zatloukal – Kordzik, Matoušek,
Harazin, Dvořák – Janura, Švéda. Střídali:
Kediulych, Zbořil, Grulich, Nehera, Jelínek,
Němec. Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Jiří Němčík: „Věděli jsme, že budeme hrát
proti nejlepšímu celku letošní sezóny, ale opět
jsme tu sestavu lepili, jak se dalo. Bohužel
se nám zranil další hráč a musel jsem tak naskočit i já. A to ještě můžeme být rádi, že nám
přišli pomoct dva kluci z A mužstva. Věděli
jsme z čeho je Brodek nebezpečný, ale nakonec jsme z toho dostali stejně branku. Ale
věděli jsme také, že dozadu to není úplně ono
a využili jsme okének a šli do vedení. Ve druhém poločasu přišlo zranění a ruka ve vápně
hned po třech minutách, takže bylo srovnáno
a soupeř už nás pak přehrával a třetí branku
přidal. Musím pochválit všechny kluky, kteří
to dnes odjezdili. I přes porážku můžeme být
s dnešním zápasem spokojení.“
Vít Hochman: „Začali jsme velice dobře. Byli
jsme aktivní a kluci měli chuť. Bylo tam zase
vidět nasazení, a i když jsme po poločase prohrávali, tak si myslím, že jsme byli o něco lepším
mužstvem herně. Kralice využily dvou šancí,
které jsme jim dovolili. V poločase jsme si řekli,
že to musíme zlepšit, druhá půle se hrála víceméně na jednu stranu hřiště, kdy soupeř hrozil
jen sporadicky. Klobouk dolů před Radimem
Milerem, protože ten chytil ještě další čtyři góly
minimálně, ukazuje, že je stále neuvěřitelným
brankářem. Celkově si ale myslím, že zasloužená a velmi důležitá výhra.“

Ptení
Dobromilice

0:8
(0:3)

Branky: 1., 5. a 56. Blumenstein, 14. Kratochvíl, 61. Šoc, 71. a 74. Neděla, 82. Richter.
Rozhodčí: Ille – Grulich, Kubíček. Žluté
karty: 65. Novák, 75. Holinka – 70. Ryška.
Diváků: 100.
Sestava Ptení: Hon (46. Grulich) – Přikryl,
Vyroubal, Látal, Hrabal – Holinka, Nevrla,
Pospíšil, Doležel – Jergl, Novák. Střídali:
Vlach, Lang, Kučera. Trenér: František
Vlach.
Sestava Dobromilic: Drnovský – Šoc, Bako,
Ryška, Z. Nosek – K. Rochla, Václavík, Fialka,
Blumenstein – Neděla, Kratochvíl. Střídali:
M. Rochla, Kubíček, Richter, Klusal. Trenér:
Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „Doplatili jsme na výhru
z minulého zápasu. Máme řadu zraněných

hráčů, což bylo jasně znát. Tři kluci hráli dokonce po obstřiku. Do toho jsme zraněného
brankáře střídali druhým zraněným. No bylo
to divoké, a když v páté minutě prohráváte
o dvě branky, tak to vám taky moc nepřidá.
Zápas blbec se vším všudy. Jeden týden jste
nahoře, jeden dole. O tom ten fotbal je. Naštěstí tato porážka pro nás neznamená žádnou změnu a rozhodovat se bude v dalších
duelech. Dnes ale byly Dobromilice jednoznačně lepší.“
Michal Rochla: „Měli jsme informace, že
domácí nebudou v plné sestavě. Ale klukům
jsem o tom neříkal, aby utkání nepodcenili.
Velmi nám pomohl už vstup do zápasu, kdy
jsme šli hned v první minutě po rozehrávce
do vedení. Do páté minuty jsme přidali druhý
rychlý gól a zvládli jsme ještě třetí v prvním
poločase. Ve druhém jsme si řekli, že nesmíme přestat a pokračovat v tomto výkonu.
Vyzkoušeli jsme si tak i nějaké další věci, které
chceme zapracovat do hry, k tomu jsme přidali i další branky. Jednoznačný duel a jasná
výhra. Soupeři jsme chtěli vyhovět v případném odložení duelu, ale bohužel na to nebyl
termín. My bychom to jindy než o víkendu
jen těžko poskládali.“

Plumlov „B“

nás
stálo více
bodů.“
Brodek
u Konice

1:3
(1:2)

Branky: 8. Fajstl – 33., 36. a 82. Kolář. Rozhodčí: Dömisch – Jurníček, Kubalák. Žluté
karty: 49. P. Kiška, 70. Čarný – 57. Možný.
Diváků: 44.
Sestava Plumlova: Grepl – Kiška, Ševcůj,
Chmelař, Kolomazník – Kotlán, Čarný, Aujezdský Fajstl – Kutný, Takáč. Střídali: Hulka, Gryglák, Surma, Bureš. Trenér: Ladislav
Ševcůj.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Možný, H.
Burget, Müller, Blatner – Zemánek, P. Koudelka, J. Burget, Z. Koudelka – Svoboda, Kolář. Střídali: J. Koudelka, Ošlejšek. Trenér:
Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
Ladislav Ševcůj: „Kdybychom v prvním
poločase dokázali alespoň polovinu šancí
proměnit, tak věřím, že bychom dotáhli zápas
do vítězného konce. To se ale bohužel nestalo
a v druhém poločase už nebyl benzín, abychom konkurovali soupeři, který předvedl
solidní výkon a dokázal si své vedení pohlídat,
a ještě ho ve druhém poločase pojistit. Máme
tak za sebou celkem nešťastný týden.“
Radovan Vičar: „Navázali jsme na výkon
z minulého týdne, sice jsme opět prohrávali,
ale do konce první půle jsme díky dvěma
brankám Koláře výsledek otočili. Ve druhém
poločase jsme pokračovali v aktivitě, ale nedařilo se nám dát pojišťovací gól, až ke konci
se to povedlo Kolářovi, který zkompletoval
hattrick. Domácí jsme víceméně k ničemu
nepustili a za mě zasloužená výhra, kluci zaslouží pochvalu za to, jak zápas do jednoho
odmakali.“
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DERBY DOROSTU ROZSEKL HANÁK Å0XVtPH]DġtW
Souboj sloučených celků z regionu vyzněl
na krajské úrovni lépe pro Mostkovice s Kostelcem

BRODEK U PROSTĚJOVA Uplynulý víkend nabídl zajímavý souboj v rámci Krajského přeboru dorostu, kdy se střetli
hned čtyři zástupci regionu v rámci jediného duelu. Sloučený
klub Brodku u Prostějova a Otaslavic na domácí půdě přivítal Mostkovice s Kostelcem. Sobotní duel ukázal především
bojovnost na obou stranách hřiště, ale na úkor herních momentů, vyložených šancí bylo jako šafránu. Zlomová se nakonec ukázala 20. minuta, kdy napřáhl hostující Hanák a z větší
vzdálenosti nachytal brankáře Mudrlu. Domácí se snažili po
zbytek utkání o vyrovnání, ale k tomu je hosté nepustili.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Oba celky do zápasu 19. kola Relax
centrum gól krajský přebor dorostu
nevstupovaly zrovna v nejlepší formě
a měly za sebou spíše porážky v úvodu
jarní části. Přesto byl favorit utkání jasný. Tím i přes větší marodku byl hostující celek, který měl před zápasem
na dnešního soupeře náskok dvaceti
bodů. Bylo tak otázkou, zda se to promítne i do zápasu. Domácí ale chtěli
překvapit a hosty potrápit. To se jim
ostatně povedlo.

9ÙYRM]½SDVX
Start do zápasu byl z obou stran poměrně vlažnější a oba celky se postupně
oťukávaly. Kromě nepřesných ran z větší vzdálenosti a zablokovaných pokusů
se toho příliš nedělo. Nutno dodat, že
těch pološancí bylo víc na domácí straně. První střela mezi tři tyče skončila
pro hosty výborně a šli do vedení. Po
vstřelené brance převzali otěže, ale další
možnosti zahodili. Pak už ale opět nabíral na optické převaze domácí klub a vytvořil si jednu velkou šanci ještě před
přestávkou, ale ani po ní se neradoval.
Obraz hry, jaký byl během konce
první půle, se přenesl i do druhého

dějství. Hosté se zaměřili na zajištěný
styl z bloku a aktivněji hrající sloučený
výběr Brodku u Prostějova a Otaslavic
nepouštěli do nebezpečných prostor.
Brodek se tak snažil tlačit, ale kromě
pokusů z větší vzdálenosti toho příliš
neměl a čas neúprosně kvapil k finiši.
Dvě větší příležitosti se nakonec naskytly na obou stranách, ale ani na jedné se už skóre neměnilo a po závěrečném hvizdu mohli hosté slavit doslova
vybojované tři body.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Start zvládli lépe domácí a měli první
šance. V nich ale dvakrát nedokázal
dostat míč přes blok těl Urbánek. Stejně následně dopadl i Dvořák a začali se
tak osmělovat i hosté. První dvě střely
ještě cíl nenašly, ale ta třetí skončila až
v brance. Ve 20. minutě míč za hranicí
vápna dostal Hanák a nic nevymýšlel
a napálil míč na branku. Jeho pokus,
který rychle padal, skončil pod břevnem brankáře Mudrly, který u branky
neměl zcela čisté svědomí – 0:1. Svůj
nešťastný moment napravil o tři minuty později, kdy se ve velké šanci objevil
Kučera, ale perfektním skokem brankář míč vyrazil ven. Ve 30. minutě se
Mostkovice dostávaly do další šance, ta
ale skončila nad brankou. Vydařenou
desetiminutovku zastavil faul na domácího Dvořáka, který se sám ujal exekuce
přímého kopu, a moc srovnání nescházelo. I v dalším pokusu byl domácí středopolař, ale opět prostor mezi třemi tyčemi nenašel. Největší šanci v první půli
spálil domácí kapitán Kordzik po rohu,
kdy jeho hlavička minula cíl a sudí hned
nato ukončil první půli.

GiYDWEUDQN\´

BYLI JSME
U TOHO

hlesl po zápase
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BRODEK U PROSTĚJOVA Martin
Angel Kordzik (na snímku) v letošní
sezóně dohrává poslední ročník mezi
dorosty a už je také stabilním členem
A mužstva, kde nastupuje na pozici
krajního záložníka. V dorostu je jeho
0CFQO¾EÊRčF÷D[N$TQFGMCMVKXP÷LwÊUVGLP÷VQCNGPCDQF[PGUVCéKNQ
Foto: Jan Frehar úloha však jiná a všechno hlídá a koriguje z pozice stopera. V derby předvedl
Druhý poločas odstartoval třemi za- nák, který na středu hřiště dokázal hru řadu jistých a úspěšných zákroků, ale
jímavými pokusy domácí Nehera, zrychlit i případně míč podržet. A své jediné obdržené brance nezabránil. Po
jenže jeho dalekonosné rány opět ne- povinnosti zvládl skvěle i stoper No- zápase tak byl pochopitelně zklamaný,
především kvůli mizérii v koncovce
zamířily, kam si střelec představoval. votný.
svého mužstva.
Kromě dlouhých pokusů se domácí
snažili těžit i ze standardních situa=DMÉPDYRVWGXHOX
cí, ale ani ty nevedly ke kýženému
ƔƔJak jste viděl utkání?
srovnání. Po hodině hry k němu byl
ale blízko Adam Svoboda a Dvořák, Nešťastné zranění bez cizího zavině- „Hodnotí se mi to těžko, protože si mysztroskotali však na dobrém bloku ní se občas přihodí. Ale aby se během lím, že jsme byli po celý zápas o něco
obrany. Nebezpečnou ránu si pak při- devadesáti minut odehrála hned dvě lepším mužstvem. Bohužel jsme si ale nepravil i hostující Hanák, který chtěl zranění po špatném došlápnutí, je už chali dát lacinou branku po chybě našeho
skórovat i proti brankáři Ševčíkovi, celkem raritou. Uplynulou sobotu se brankáře, ale těžko mu to můžeme mít za
jenž vyměnil v poločase Mudrlu. to bohužel pro hosty nevyhnulo jejich zlé, protože nás jinak v dalších zápasech
Jeho pokus nadvakrát skryl ve svém hráčům, a i Večerník se tímto přidává drží nad vodou. Soupeř se od vstřelení
branky zatáhl ke své šestnáctce a do ní nás
náručí. Pak se opět připomněl Ne- k přání brzkého návratu na trávníky.
nepouštěl. My jsme tak sice měli převahu,
hera, ale míč jen proletěl kolem levé
tyče. Obrovskou šanci na srovnání
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ale museli jsme to řešit střelbou z dálky.
Žádná z nich však vyrovnání nepřinesla.“
spálil Tomáš Svoboda, po přihrávce
ƔƔ Šancí jste měli více než soupeř,
za beky poprvé minul a napodruhé
trefil brankáře Jurného, který stihl Ač diváků nedorazilo příliš, tak o nich ale v koncovce to bylo trápení, což je
včas vyběhnout. Hosté mohli ukázat bylo opravdu slyšet. Především rodiče i v celé sezóně. Co tomu schází?
klasickou fotbalovou poučku nedáš z řad obou celků podporovali své kluky „Nedáváme, no… Hodně nám ale chy– dostaneš, když dlouhý nákop Ševčí- po celých devadesát minut a předháněli bí klasický útočník, kterého nemáme.
kovi vypadl a Martin Petr mohl být za se v hlasitějším skandování. Jedinou Hráč, co by podržel míč, rozehrál a prahrdinu, jenže chybu tentokrát stihla kaňkou byl jeden z podnapilých „pří- videlně dával branky. Nepomůžeme si
obrana ještě napravit. Domácí už pak znivců“, ale naštěstí se jejpodařilo včas ani standardkami, které nám vycházely
na podzim. Nyní se z toho neprosadíhodně otevřeli hru a hnali se za srov- uklidnit.
náním, ale bez efektu. Stejně tak dopadlo i snažení hostů o rychlé kontry.

Jan FREHAR

Foto: Jan Frehar

me. K tomu není nejlepší ani tréninková morálka.“
ƔƔV sezóně máte jen šest bodů, herně
to ale rozhodně nevypadalo zle. Co tak
udělat, aby se bodový zisk do konce
ročníku zvedl?
„Po delším čase jsme se zase konečně sešli
v hojném počtu a bylo nás šestnáct. Je potřeba, abychom takto jezdili i na venkovní
zápasy a třeba bychom začali i bodovat.
Často nás sráží individuální chyby a rozhodně k tomu budeme potřebovat i trochu štěstíčka.
ƔƔ Za A mužstvo nastupujete na kraji
zálohy a máte spíše ofenzivní povinnosti. V dorostu jste ale na pozici stopera.
Je těžké se přeorientovat?
„Občas se přistihnu, že tam mám nějaké
návyky z jiného postu, ale zase tak složité
to není. V mužích mi to dává opravdu
hodně a pomáhá mi i k té pozici vzadu
v dorostu, především se cítím lepší v osobních soubojích a celkovém důrazu.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Na domácí straně se dalo mluvit především o trojici Kordzik, Dvořák, Nehera,
kde hlavně posledně jmenovaný ukazoval řadu fotbalových momentů a měl na
svědomí několik střel, jenže bez přesné
mušky. U hostů byl velmi výrazný Ha-

5DGHN.2/$´©.s%URGHNX392WDVODYLFH
„Byl to boj a jednoznačně remízový zápas. Bohužel, když nedokážeme dát jedinou branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Start
přitom nebyl špatný, pak nás trochu srazila chyba brankáře, ale brzy
jsme se dostali znovu do tempa. Jenže ve finální fázi nejsme nebezpeční. Nedokážeme vystřelit na branku a v dobrých příležitostech
o to sami ‚packujeme‘. Optický tlak je nám k ničemu, když z toho
nedáme branky. Kluci to odjezdili a bojovali, ale jen to nestačí.“

5DGLP.$5$),7s0RVWNRYLFH.RVWHOHFQ+
„Bylo znát, že se střetla dvě družstva, kterým se na jaře příliš nedaří.
Nám se podařilo dostat celkem brzy do vedení, pak měl ale více
šancí soupeř, a kdyby některé proměnil, mohl se radovat on. Jsme
ale rádi, že to takto dopadlo a vezeme si domů tři body. Trápí nás
teď velká marodka, kdy nám schází pět hráčů. A znovu se zranili
další kluci. Už tak to lepíme díky žákům, snad se v dalších týdnech
vůbec poskládáme. Jde o cenné vítězství a tři body.“

Mostkovice/Kostelec
0:1
Relax centrum gól krajský přebor dorostu - 19. kolo

Brodek u Prostějov/Otaslavice

Kratina

Němec

Kučera

Vass

Radek
KOLAŘÍK
Martin Mudrla

Radim
KARAFIÁT
Běhal

Hanák

Martin Petr

Grulich

Nehera

Marek Mudrla

Jurný

Matěj Petr
Dvořák

Kordzik

Klapka

Kediulych

Rohové kopy:

BRODEK U PV
OTASLAVICE

6
7

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

Vánský

A. Svoboda

Branka: Střely na branku:

Novotný

Urbánek

9

0 : 1
( 0 :1)

MOSTKOVICE
KOSTELEC

Trunečka

Branka: 20. Hanák
Střely na branku:

Rozhodčí: Vachutka

Střídání: 46. Ševčík za Marka Mudrlu, Kupka, T. Svoboda, Kolařík, Kaláb

Diváků: 50 Rohové kopy:
Střídání: Drábek, Karafiát, Mikšovic, Fink, Otáhal

4
3

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

7
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Za uplynulou sezónou se ohlíží šéf basketbalových Orlů Michal Műller

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Ladislav
VALNÝ

22012810197

yy Vraťme se ještě do covidové
doby. Máte spočítáno, kolik mladých basketbalistů se po pandemii nevrátilo do svých týmů?
„Ztráty počítaly všechny sporty
a kluby v celé republice. Ta přestávka byla opravdu dlouhá, řada hráčů
si našla jinou zábavu. U nás to bylo
v každém týmu trošku jinak. Všechny odchody se nedají přičíst pouze
covidu. I v předchozích letech bylo
patrné, že kolem patnáctého roku
věku kluci odcházejí. Kvůli přechodu na střední školu nebo jiným prioritám. Ale je fakt, že jsme pocítili,
že je úbytek větší. Ale zvládli jsme to.
V každé kategorii jsme tým dali dohromady, žádnou soutěž klub nemusel opustit kvůli tomu, že se ročník
rozpadl.“
yy Takže pyramida od benjamínků po juniory a prvoligový výběr
mužů zůstala kompletně zachovaná?
„Přesně tak. Naši nejmladší basketbalisté absolvovali své zápasy v rámci
středomoravských soutěží. Týmy do
čtrnácti a patnácti let nastupovaly do
utkání žákovské ligy, kadeti a junioři
hráli extraligu muži druhou nejvyšší
domácí soutěž. Výsledky sice nebyly
úplně optimální, ale v této sezóně
bylo nejdůležitější celý tréninkový
proces zase rozjet, což se podařilo.
To je pro nás dobrá zpráva.“
yy Sám říkáte, že tato sezóna
nebyla prioritně o titulech a vý-

Tým celou sezónu řešil problémy s velkým počtem
zraněných, přesto nás konečné umístění mrzí. Byly
tam i porážky o bod. Ale to nikoho nezajímá!
Rozhodující zápasy jsme nezvládli a tento ročník se
prostě nepovedl. Potřebujeme dát dohromady takové
mužstvo, aby se nic z toho v příští sezóně neopakovalo...
hrách. Kterému týmu se přesto
dařilo nejvíce?
„Výsledky v jednotlivých kategoriích se nedají příliš srovnávat, protože týmy hrají soutěže na rozdílné
úrovni. Přesto máme velkou radost
z výsledků mladších žáků U11. Vyhráli svoji středomoravskou soutěž
a z prvního místa postoupili do Národního finále pro šestnáct nejlepších klubů z České republiky, odkud
si odvezli konečné deváté místop.
Pro kluky je to skvělé povzbuzení do
další práce a pro trenéry odměna za
celoroční práci.“
yy Kterým výběrům se naopak
nedařilo podle představ?
„Z těch žákovských týmů to byli
kluci do 12 let. Vždy je nějaký ročník, který má horší výsledky. Třeba
i kvůli tomu, že někteří hráči vypomáhají sousedním ročníkům. Letos
to u nás potkalo dvanáctky. Hodně
svízelným obdobím si prošli kadeti
a junioři. Ti se v extralize nakonec
docela v pohodě zachránili, kadety
čekaly poslední zápasy v nadstavbě
a nyní bojují v baráži o udržení. Rozhodující souboje je čekají příští víkend v Písku. Věřím, že soutěž uhájí,
děláme pro to maximum.“
yy Jak hodnotíte výsledky Orlů
v první lize, v níž tým hrál v nadstavbě pouze ve skupině o 13. až
20. místo?
„Přiznávám, že jsme měli větší ambice. Cílem byla účast v prostřední
skupině, možná i boj o postup do
play-off. K postupu mezi týmy,
které si to rozdaly o 7. až 12. místo,
nám chybělo jediné vítězství. Bylo
to o kousek. Tým celou sezónu řešil
problémy s velkým počtem zraněných, přesto nás konečné umístění
mrzí. Rozhodující zápasy jsme nezvládli. Byly tam i porážky o jeden
bod, všechno mohlo dopadnout
lépe. Ale to nikoho nezajímá. Tento ročník se prostě nepovedl a potřebujeme dát dohromady takový
tým, aby se to v příští sezóně neopakovalo.“
yy Potěšily vás alespoň některé
individuální výkony?

„Opravdu velký progres jsme viděli
u Jakuba Rytíře. Táhl tým v juniorské
extralize k záchraně soutěže, k tomu
zvládl velkou porci minut v první lize
mužů. Bylo vidět, jak roste jeho výkon i sebevědomí. Udělal velký krok
do velkého basketbalu, určitě se může
ještě lepšit, není na svém maximu. To
samé platí u Erika Klepače. Ten byl
lídrem našeho áčka a současně stihl
zápasy Olomoucka v Kooperativa
NBL. Myslím, že si zasloužil ještě větší prostor na palubovce, ale to může
přijít hned v další sezóně.“
yy Po přesunutí Kooperativa
NBL do Olomouce zůstala v Prostějově první liga mužů. Jak je tato
soutěž důležitá z pohledu celé organizace Orlů?
„Mužská soutěž na odpovídající
úrovni je důležitá pro každý klub,
platí to pochopitelně také u nás.
O to víc jsme Sportovním centrem
mládeže, vychováváme mladé hráče.
Z tohoto pohledu potřebujeme mít
kvalitní ligu dospělých. Už proto, aby
kluci v dorosteneckém a juniorském
věku měli motivaci se dostat ještě
více nahoru. Potřebují mít cíl, kam
se můžou dostat. První liga je dostatečně kvalitní, bývalé juniory může
připravit na případný vstup do Kooperativa NBL. Bez kvalitní seniorské
soutěže by největší naděje odcházely
jinam už kolem patnácti let, což by
byla škoda. Svoji práci totiž děláme
dobře. V Kooperativa NBL je celá
řada hráčů, kteří prošli prostějovským mládežnickým programem.
Někteří už dokonce nakoukli do reprezentace. To je naše vizitka.“
yy V basketbalovém zákulisí se
v posledních týdnech spekulovalo
o tom, že Prostějov přijde o licenci na druhou nejvyšší soutěž. Dostala se k vám tato informace?
„Jako ke každému, kdo se v basketbale pohybuje... Předně bych rád
vysvětlil, jak je to s naší licencí. Je vázaná na Sportovní centrum mládeže,
což znamená, že nemůžeme postoupit do Kooperativa NBL, ale když
bychom spadli, o licenci přijdeme.
To se nestalo, takže nám zůstává.“

yy Ta spekulace počítala s tím, že vám
bude administrativně odebraná…
„Nevím, jaký
byl základ této
úvahy. Nabízí
se varianta
v souvis-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

losti s plánovanou Basketbalovou
akademií, ve které by se rozvíjeli
nejlepší hráči mezi sedmnácti a devatenácti lety a hráli by první ligu.
Potřebovali by přiřadit místo v soutěži, k tomu by mohla přispět nějaká licence stávajících týmů, které
v soutěži startují. Nikomu ale licence odebrána nebyla a sám přesně
nevím, v jaké fázi příprav zamýšlená
akademie je.“
yy Takže fanoušci basketbalu
v Prostějově se můžou opět těšit
na prvoligové zápasy?
„Nic se nemění. Licenci na soutěž
máme, budeme stavět tým na příští
prvoligový ročník a plánovat přípravu. Jednu změnu oproti poslední sezóně bych si ale přece jen přál. Abychom se v tabulce posunuli nahoru.
Na to budeme při sestavování kádru
myslet.“

vizitka
MICHAL MŰLLER
✓ narodil se 13. července 1966 v Prostějově
✓ předseda spolku BCM Orli Prostějov
✓ ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera,
kde působí již sedmadvacet let
✓ absolvent přírodovědecké fakulty Univerzita Palackého
obor učitelství matematika-fyzika, státnice složil v roce 1990
✓ bývalý basketbalista Prostějova pochází ze sportovní rodiny,
otec byl krajským přeborníkem v atletice, byl u začátků házené
v Kostelci a také basketbalovým trenérem, maminka hrála házenou
za Zoru Olomouc a národní ligu za Agrostroj
✓ ženatý, manželka Kateřina, otec dvou synů
✓ největšími koníčky je sport a rodina, i s manželkou se potkal při sportu
ve známé prostějovské posilovně REMI
✓ v posledních letech našel zalíbení v cyklistice, každý rok vyjíždí s kolem
na dovolenou do Krkonoš nebo na jižní Moravu
zajímavost: mladší syn Matyáš hraje basketbal za BCM Orli Prostějov,
věkem patří stále do kategorie U 19, přesto v minulé sezoně
nastoupil i do zápasů první ligy mužů
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PROSTĚJOV Složitou sezónou
si ve všech kategoriích prošli
basketbalisté BCM Orli Prostějov. Stejně jako ostatní kluby potřebovali svoji práci restartovat
po covidových lapáliích, kvůli
kterým některé ročníky nehrály rok a půl mistrovská utkání.
Řada nadějných hráčů dokonce v pauze se sportem skončila,
další se museli postupně dostávat do bývalé formy. Vzhledem
ke všem překážkám Orli náročné období ustáli. „Snadné to
nebylo. Bylo zapotřebí všechny
procesy znovu nakopnout. S vědomím, že úspěchy budou přicházet pomalu. Snad už je toto
období za námi a příští sezóna
bude už úplně normální,“ přeje
si Michal Műller (na snímku),
předseda spolku BCM Orli Prostějov.
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PROSTĚJOV Očekávalo se drama, lítá bitva o každý míč.
Většina jednotlivých střetnutí takové představě i odpovídala, ale v celkovém součtu suverénně dominovali nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Ve šlágru 7. kola 1. ligy družstev mužů
ČR 2022 totiž zdemolovali druhý Slavoj Český Brod 6:0, udrželi vedení v průběžném pořadí soutěže, a navíc zvýšili svůj
náskok před přímým konkurentem už na tři body!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Domácím chyběl kvůli pracovním
povinnostem Jakub Bucher a nedoléčený Lukáš Pírek byl připraven
naskočit jen v nejvyšší nouzi, tudíž
měli k dispozici vlastně jen šestičlennou sestavu. To hostů přijelo víc, leč
nastoupit nemohli hned dva zranění
borci z obvyklého základu.
Zápasový hit – letos premiérově na
venkovním kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí – odstartoval nečekaně. Největší opora Sokola I Martin Müller v úvodní dvojici zpočátku
dost chyboval, ale postupně se dostal do tradiční pohody a společně
s Petrem Zemánkem otočili na 7:10,
10:6, 10:7 – 1:0.
Klíčový význam pro celý průběh duelu pak měla druhá dvojka. Jan Matkulčík a Tomáš Roba sváděli srdnatý
boj se zkušeným duem Ešner a Vedral, při naprosté vyrovnanosti rozhodovaly maličkosti. A především
pevné nervy v těsných koncovkách,
což mnohem mladší Hanáci zvládli
bravurně 10:9, 9:10, 10:9 -2:0!
Následující první trojice se stala jediným dílčím střetnutím s naprosto
hladkým průběhem, a to ve prospěch parádně šlapajícího tria Mül/,*$'58å67(912+(-%$/,67Ĥþ5
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ler, Zemánek, Petr Deutsch. V obou
setech rychle získalo uklidňující
náskok, aby se už neohlíželo zpět
10:7, 10:4 – 3:0.
Pak přišla další stěžejní řežba, tentokrát druhé trojky Matkulčík, Roba,
Ladislav Pírek. Proti silnější brodské
trojici moravští bojovníci dřeli až na
krev a navzdory občasným chybkám
dospěli k nesmírně důležitému vítězství 10:8, 8:10, 10:8 – 4:0.
Průběžný náskok poté ještě zvýšila
vložená dvojice Pírek a Deutsch,
když nepříjemné soupeře zlomila
teprve v závěrech obou sad. Nejprve o fous 10:9, pak nezadržitelným
obratem ze 4:6 na 10:6 – 5:0. Tím
pádem mohl Roba v singlu definitivně rozhodnout o překvapivě bleskovém triumfu prvoligového lídra nad
středočeským protivníkem. Vstupní
část měl výborným výkonem pod
kontrolou 10:6, ale ve druhé se Vedral rapidně zlepšil a kraloval 5:10.
Jenže domácí štírek se zkoncentroval, opět zvýšil herní level. A v krásném mači stanovil konečný rezultát
jak svůj vlastní (10:9), tak celého
zápasu – 6:0!
O nejbližším víkendu nastoupí
nohejbalisté Prostějova hned ke
dvěma dalším mačům na vlastním
dvorci. V sobotu 14. května od
14.00 hodin přivítají NK Austin
Vsetín B (8. kolo), o den později
ve stejný čas hostí TJ Pankrác (dohrávka 4. dějství). „Zdravotní pauzu na vyléčení zánětu šlach v nohách
si musí vzít Honza Matkulčík, ještě
asi nenastoupí ani Lukáš Pírek s nataženým stehenním svalem. Naopak
už bude Kuba Bucher a do sestavy
naskočí mladý Tomáš Žůrovec.
Béčko Vsetína ani Pankrác nesmíme
vůbec podcenit, opakovaně doma
zvládnout roli favorita bude určitě
náročné,“ upozornil kouč „jedničky“
Richard Beneš.

Bitvu dvou nejlepších prvoligistů
ovládli prostějovští nohejbalisté
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ÚSTY TRENÉRA
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Očekával jsem naprosto vyrovnaný zápas, protože Český Brod má hodně zkušený kádr
s několika bývalými extraligovými hráči a ne náhodou v letošní sezóně dosud jen vítězil.
Vyrovnané to taky v úvodu bylo, obě první dvojky i jedna ze dvou trojek se hrály na tři sety.
Sestavy Martina Müllera zvládly svá utkání přes počáteční problémy ve dvojicích výborně,
a klíčové pak byly dvě vydřené výhry Honzy Matkulčíka s Tomášem Robou a v trojici
ještě s Ladislavem Pírkem. Kluci odvedli skvělé výkony, stejně jako Laďa a Petr Deutsch
v plonkové dvojce. A na závěr Robič v těžkém singlu. V součtu je z toho parádní vítězství
6:0 z přímého souboje o vedení v tabulce, což podle výsledku vypadá jednoduše, ale snadné
ani hladké to vůbec nebylo. Tím větší má pro nás takové skóre cenu. Z mého pohledu šlo
o nejlepší výkon celého týmu v probíhajícím ročníku, výtečně zahráli úplně všichni kluci.
Moc jim děkuju, základní část první ligy teď máme rozjetou velice slibně na obsazení
jednoho ze dvou nejvyšších míst a tím přímý postup do semifinále. Dál však musíme jít
pozorně zápas od zápasu.“

UGVGPKUVčO
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PRAHA, PROSTĚJOV Na jediné
vítězství dosáhli tenisté Prostějova v průběhu pražského challengeru na kurtech 1. ČLTK Praha.
Jejich maximem byl postup Víta
Kopřivy do 2. kola ve dvouhře.
Na Spartě a v Ostravě se hráč TK
Agrofert Dalibor Svrčina probojoval
minimálně do semifinále, tentokrát
se ale rozloučil dříve, než turnaj pořádně začal. V 1. kole nestačil na Argentince Pedra Cachina, se kterým
uhrál pouhé čtyři hry.
Vít Kopřiva se po téměř měsíční
pauze vrátil do akce vítězně v souboji s Bosňanem Mirzou Bašičem. Pak
ovšem nasazená čtyřka nezvládla

souboj s Francouzem Clementem
Taburem. Prostějovský tenista se od
začátku trápil a v každém setu rychle
nabral rozhodující ztrátu.
„Utkání mi vůbec nesedlo. Soupeř
byl nepříjemný, já byl nerozehraný
a nervózní. Neměl jsem se čeho chytit, protivník byl lepší,“ uznal Kopřiva, který musel kvůli menšímu zranění vynechat první dva challengery
na českém území. „Teď už je to snad
v pořádku a budu se snažit co nejlépe nachystat na kvalifikaci v Paříži.
Pokusím se o dobrý výsledek,“ uvedl Kopřiva, který zabojuje o postup
do hlavní soutěže na Roland Garros.
(lv)
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MAUTHAUSEN, PROSTĚJOV Kvalitní antukovou formu i své turnajové nasazení potvrdil hráč TK Agrofert Jiří Lehečka na velkém challengeru v rakouském Mauthausenu. Jako druhý nasazený postoupil až
do finále, v němž nestačil na domácího Jurije Rodionova. Na třetí titul
prostějovský tenista nedosáhl, poprvé se ale posunul do osmé desítky
světového žebříčku.
„Ve finále jsem udělal více chyb než soupeř,“ posteskl si Lehečka, který v první sadě ztratil vedení 3:1, když dvakrát po sobě ztratil své podání. Ve druhém
setu se rozhodovalo v deváté hře. Za stavu 4:4 dokázal Rodionov získat Lehečkův servis a vzápětí brejk potvrdil. O vítězi turnaje bylo rozhodnuto. „Titul jsem chtěl, porážka mrzí,“ přiznal zklamání tenista prostějovského klubu.
Na českého reprezentanta teď čeká krátká herní pauza, ve které se bude snažit připravit co nejlépe na další turnaje. Na kurty se chce vrátit na Roland
Garros. French Open startuje 22. května a Lehečka má díky žebříčkovému
postavení poprvé v kariéře zajištěný start v hlavní soutěži.
(lv)
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Martin Müller: Å3DWQiFWERGţ]RVPL]iSDVţMHVXSHU
SRPRKODQHGiYQi]PěQDYVHVWDYiFKGYRMHNLWURMHN´
PROSTĚJOV V zimě přišel do Sokola
I jako hvězdná posila s dřívějšími tituly
světového, evropského i mnohonásobně extraligového mistra na svém kontě. A Martin Müller roli očekávaného
tahouna prostějovských nohejbalistů
bezezbytku naplňuje. Především společně s věrným parťákem a další cennou
akvizicí Petrem Zemánkem sbírají body
jako houby po dešti, hanácký mančaft
neustále vítězí a zatím pevně směřuje
k prvenství po základní části prvoligové
soutěže. Také při sobotním skolení českobrodského konkurenta byl nový lídr
s přezdívkou Marťas stoprocentní, což
bylo z exkluzivního rozhovoru pro Večerník více než patrné.

Marek SONNEVEND
yyPorazit Slavoj drtivě 6:0, to jste asi
nečekali, že?
„To opravdu ne, pro nás velmi příjemné překvapení. (směje se) Musím ale říct, že jsme
hráli skvěle a vycházelo nám na hřišti skoro
úplně všechno. Naopak soupeř dělal hodně

nevynucených chyb, které jindy tolik nedělá.
Navíc jsme zvládli většinu těsných koncovek
vyrovnaných setů, proto byli v součtu jasně
lepší. I když kanár je pro hosty dost přísný.
Ze šesti jednotlivých utkání se čtyři protáhla
na tři sady a celkově zápas nebyl zdaleka tak
jednoznačný, jak napovídá výsledek.“
yy Daří se, máte patnáct bodů z osmi
duelů. Splňuje zatím toto angažmá vaše
osobní představy?
„Naprosto. Už v zimě jsme věděli, že budeme
silní, a teď míříme skutečně vysoko. Musíme
si ale zároveň nechat určitý odstup, abychom
nezpychli. (úsměv) Předchozí víkend jsme
zvítězili v Čakovicích nad ´béčkem´ hladce
6:0 a pak druhý den možná trochu podcenili
Pankrác, kde jsme až zlepšeným závěrem otočili z 2:4 na 6:4. Což nás asi následně nastartovalo na Brod. Potvrdili jsme správný směr,
patnáct bodů z osmi zápasů je skvělých. Každopádně však nesmíme polevit.“
yyHraje se vám za Prostějov dobře?
„Jasně, je to v pohodě. Po několika prvních
kolech jsme udělali úpravy v sestavách dvojic i trojic, kdy první dvojku i trojku jsme

udělali vyloženě ´vyškovskou´ z nás tří, co
jsme sem přišli v zimě. A druhou dvojku
i trojku tvoří domácí kluci, kteří jsou takhle
víc sehraní. Myslím, že tyhle změny určitě
prospěly. Naše výkony šly od té doby nahoru, byl to dobrý tah, který se osvědčuje.“
yyNepřibrzdí mužstvo blížící se hráčské absence?
„Je pravda, že Honza Matkulčík teď bude několik zápasů chybět kvůli zánětu šlach a Lukáš
Pírek je momentálně mimo hru se stehenním
svalem. Navíc v Modřicích i v Českém Brodu
nemůžu nastoupit já, tudíž sestava bude v šesti zbývajících utkáních základní fáze často
oslabená. Naskočí ale další kluci z našeho kvalitního kádru a já jim věřím, že se s tím dobře
poperou. Důležité je zvládnout vítězně příští
dva souboje doma o nejbližším víkendu proti
papírově slabším soupeřům, neboť Vsetín ´B´
ani Pankrác nám rozhodně nedají nic zadarmo. Pokud ale dvakrát vyhrajeme, půjdeme
už na devatenáct bodů. A budeme mít velice
slibně našlápnuto k přímému postupu do semifinále z prvního nebo druhého místa. Přesně o to nám jde.“
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PROSTĚJOV Od odehrané sezóny uplynul již měsíc, do začátku letní
přípravy před novým ročníkem 2022/23 zbývá další. Jedna věc je už
ale jistá, z prostějovského týmu znovu nezůstane kámen na kameni.
PŮVODNÍ
Ač se oba trenéři Aleš Totter a Vlastimil Wojnar vyslovili v minulosti pro
zpravodajství
udržení osy týmu, přesně to se vedení klubu nedaří. Odkazuje na to
pro Večerník
i čerstvé vyjádření hlavního kouče, který nové kontrakty komentovat
Michal
SOBECKÝ
nechtěl, přesto řekl alespoň pár podrobností k týmu pro příští sezónu.
„Odchody určitě z kádru budou. Myslíme si, že zůstane jeden, možná Redakce Večerníku už má mezitím
dva beci a tři, možná čtyři útočníci. Jinak tým chceme zrychlit, chceme potvrzeno odchodů z Prostějova
přivést nějakou kvalitu. A věříme, že se nám to i daří,“ konstatovalTotter. rovných DESET. Už v minulosti

Prostějov opustili další hráči, mezi nimi i nejproduktivnější bek

PØÍCHODY

?
Jiří Klimíček
Mil. Jáchym
Petr Beránek
Marek Račuk
Marek Švec
Jan Štefka
Petr Mrázek
Ondřej Bláha
Patrik Husák
Adam Havlík

obránce
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
brankář
obránce
obránce

Martin Novák útočník
Tomáš Jáchym útočník

ODCHODY
1992
2021
1991
2021
1993
2022
1992
2018-2020, znovu 2021
1992
2016-2018, znovu 2022
1997
2021
1994
2020
1992
2020
1990
2014-2016, znovu 2021
1991
2021
1988
1996

Poruba
Jihlava
Jihlava
Krakow (PL)
Sokolov
Vsetín
Zlín
Poruba
?
konec kariéry

PODPISY
2015–2017, znovu 2021
2021

jsme informovali, že profesionální
kariéru ukončil obránce Adam Havlík a klub nepočítá se službami dalšího beka Patrika Husáka. Dále byly
z jiných klubů potvrzeny odchody
útočníků Jana Štefky (Vsetín), Marka Švece (Sokolov), Petra Mrázka
(Zlín) i brankářské jedničky Ondřeje Bláhy, který má dle našich zpráv
namířeno do Poruby. Nyní jsou
známá další jména, která u Jestřábů
nebudou pokračovat.
Marek Račuk odchází do nejvyšší
polské soutěže, konkrétně do Krakowa. V sezóně odehrál za prostějovský tým 15 zápasů s bilancí 2+14 v základní části, dalších pět bodů (1+4)

přidal v play-off. Centr, který se na
Hanou vrátil po dvou letech, byl přitom klíčovou oporou týmu do doby,
než se zranil v sérii s Litoměřicemi.
Nebude pokračovat ani další forvard
Petr Beránek. Uprostřed minulého
týdne spatřilo světlo světa zpráva, že
se přesouvá do Jihlavy. Beránek byl
v Prostějově jen jednu sezónu, za kterou si připsal 27 bodů (16+11) a další
čtyři (2+2) ve vyřazovacích bojích.
Ztráty ale tým sčítá i v obranných řadách. Loučí se zejména Jiří Klimíček.
Nejproduktivnější obránce Jestřábů
posbíral hned 33 kanadských bodů
v základní části a byl řazený mezi objevy sezóny. Nyní má namířeno do
Poruby.
Na Hané skončil Miloslav Jáchym
(4+5). Důrazný bek přišel až v průběhu sezóny 2021/22 z Kadaně, se stejně jako Beránek přesunuje do Jihlavy.
Nečeká podobný osud i jeho bratra
Tomáše? „S Tomášem Jáchymem
počítáme, má podepsaný kontrakt na
další sezónu. Kádr dáváme dohroma-
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Foto: Michal Sobecký

dy. Měl jsem mítink s panem Peštukou v Praze, jména se řeší,“ konstatuje
Aleš Totter. Jak tedy nyní vypadá současný kádr? Potvrzené je, že zůstávají Martin Novák a Tomáš Jáchym.
Pravděpodobně také Robin Staněk.
Nejasná je ale situace řady jiných hráčů. Podle všeho ale už nyní má tým
slušný základ. „Máme podepsané dva
gólmany, čtyři obránce a devět útoč-

níků. Na ostatní nebudeme spěchat,
protože kostra týmu je. Zbytek budeme dolaďovat dříve nebo později.
Musím ale poděkovat majiteli, zatím
jsem totiž velmi spokojený s týmem,
co máme na papíře,“ informoval kouč
Aleš Totter.
Zatím ale není jasné, kdy hodlá klub
informovat o nových tvářích mezi
Jestřáby.

RYCHLÝ
NA
HANOU
SE
MÁ
9(ÿ(5NÍK
Osa týmu? Už není
.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Jen dvě věci se mohou po sezóně přihodit úspěšnému týmu. Zaprvé: udrží jádro, které se ukázalo jako zdravé
a kvalitní. Jen ho lehce posílí a doplní.
A zadruhé: jádro týmu se mu vzdor
(případně kvůli) úspěchu rozpadne.
A bude potřeba znovu sestavit tým,
znovu v něm hledat tak často omílanou chemii a začít de facto opět od
začátku.
Jak se ukazuje, Prostějov bude patřit
do druhé skupiny týmů. Ač právem
trenér celku Aleš Totter doufal, že
týmu zůstane jeho jádro, podaří se
ho udržet, nestalo se tak. Sice už před
časem klub potvrdil setrvání svého
kapitána Martina Nováka. Jenže
v dalších týdnech se ukazovalo, že
se tým po dobře odehraném ročníku
drolí. Už třetí sezónu po sobě.
Jestřábi totiž už oznámili hned deset
odchodů. Respektive neoznámili. Některé prozradil realizační tým, další
pak soupeři, kam se někdejší prostějovští hráči uchýlili. Deset. A může
jít jen o začátek. Přitom nejde často
o borce ze čtvrté lajny. Jen se na to
podívejme. Z útočníků skončil Petr
Beránek, Petr Mrázek, Marek Račuk a také univerzál Jan Štefka, který

klidně do blízké budoucnosti mohl
také na dvě nejlepší pětky pomýšlet.
Netřeba už nic dodávat o konci brankáře Ondřeje Bláhy a hned tří(!) nejproduktivnějších obránců...
Prostějov pravda v tomto směru není
sám. Také třeba v Porubě přistoupili k radikálnímu řezu, hodně hráčů
končí i v pražské Slavii. Jenže ani
jeden z těchto týmů neskončil až v semifinále. V Porubě, ale také třeba ve
Frýdku-Místku se po mizerných sezónách dal vítr očekávat. Totéž platí
ale i třeba o Šumperku. Těmto týmům
se objektivně sezóna nepovedla a zejména u Poruby se dá říct, že tvrdě
narazila. Rozpad týmu je tak pochopitelný.
Ne tolik v Prostějově. Zde mělo být
jasným cílem základ týmu udržet
a v dalších letech na něm pracovat.
Bohužel se znovu nestalo. Proč, těžko
říct. Jestli za tím stály finance, třeba
příliš velké nároky hráčů, jiné ambice,
nespokojenost s výkony hráčů, nebo
naopak jejich s atmosférou v klubu…
Nebo snad vše dohromady? Kdoví.
Jedno se ale dá říct naprosto jistě, rozpad dosavadního kádru pro Jestřáby
není dobrou zprávou.

VRÁTIT ŠIKOVNÝ

OBRÁNCE
PROSTĚJOV Zatím spíše odchody zveřejňuje klub LHK Jestřábi
Prostějov. Zdá se však, že hanácký
celek zažije také jeden zajímavý příchod a vlastně taky
návrat. Jde totiž o odchovance a rodáka.
Řeč není o nikom jiném než o dvaadvacetiletém obránci
Martinu Pěnčíkovi.
Mladý zadák před
minulou
sezónou
odešel na hostování do
Šumperka právě od Jestřábů. A dostal tak poprvé
výraznou šanci ukázat své
kvality. Nezklamal, hrál v první pětce, pravidelně chodil na
přesilovky a dostával příležitost v klíčových momentech

zápasů. Nakonec ve 46 zápasech zapsal 17 bodů (5+12) a skvělých osm
bodů v deseti zápasech přidal v baráži
a utkáních play-down proti Ústí nad
Labem a Táboru. Již někdejší trenér
Šumperka Martin Janeček před sezónou o Pěnčíkovi prohlásil, že je to
moderní, šikovný obránce s potenciálem. „Já jsem se upřímně divil, že na
ledě nedostával větší prostor,“ sdělil
tehdy redaktorům šumperského hokejového webu.
Nyní by se ale Pěnčík měl vrátit
zpátky do mateřského klubu. Informaci Večerníku potvrdil člen realizačního týmu šumperského klubu.
Kouč Prostějova Aleš Totter příchod mladého odchovance odmítl
potvrdit nebo vyvrátit s odkazem na
rozhodnutí vedení klubu o neuveřejňování nových jmen.
(sob)
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PROSTĚJOV Hráč s číslem 93 byl na hřišti jen těžko k přehlédnutí. Výrazný postavou i herním projevem. To byl Petr Beránek
(na snímku). Produktivní hráč, který se ukázal být například specialistou na gólové šance ve vlastním oslabení, se ale po pouhém
roce v dresu Jestřábů loučí. Za Prostějov stihl nasbírat dohromady
za základní část a play-off 31 bodů. Nyní má namířeno do Jihlavy.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jihlava potvrdila, že tam budete
v další sezóně působit? Stalo se tak
z vašeho popudu, nebo s vámi v Prostějově do budoucna již nepočítali?
„Samozřejmě Jihlava o mě zájem měla.
Ale měl jsem v plánu dál pokračovat
v Prostějově, protože parta a tým byly
fakt výborné. Jeden z nejlepších, co
jsem kdy zažil. Bylo mi i řečeno, že
bych měl zůstat. Ale změny se v hokeji
zkrátka stávají.“

ƔƔV Prostějově jste byl rok. Co vám
zdejší angažmá dalo? A co vzalo?
„Dalo mi to samozřejmě víc, jak vzalo. Nové kamarády, nové spoluhráče,
také nové vidění do své kariéry a do
hokeje. Dokázal jsem si, že i ve svých
osmadvaceti letech se umím zlepšovat. Nevím co říct dál, ale určitě mi to
víc dalo, než vzalo...“
ƔƔ Co třeba čas s rodinou či blízkými?
„To určitě ne, jsem z Brna, přítelkyni
mám ze Znojma, viděli jsme se tedy
skoro každý den. Vzalo mi to tedy asi
jen původní myšlení, že jsem myslel,
jak naše parta bude v Prostějově pokračovat. Celkem mě to mrzí...“

ƔƔPřekvapilo vás tedy, že se úspěšný kádr takto rozpadá?
„Hodně! Ale co se dá dělat, takový je
prostě hokej.“
ƔƔ Po sezóně se trenér Totter vyjádřil, že nebyl spokojený s vaší hrou
v první půlce sezóny a musel na vás
prý být zlý. Pak jste ale hrál skvěle.
Co na jeho slova říkáte?
„Na kritiku jsem zvyklý. Zprvu samozřejmě byla velká, pak přišlo zlepšení,
ale nemyslím si, že to bylo úplně tím,
že na mě byl trenér zlý. Spíše jsem si to
sám srovnal v hlavě. A byl jsem uvolněnější a více v klidu.“
ƔƔ Za Prostějov jste získal pěkných 31 kanadských bodů. Pomohlo vám i to, že Jestřábi hráli
útočný hokej a na bránění zase
tolik nedali?
„Samozřejmě. Zaprvé mám rád útočný hokej. A zadruhé se to moc v Česku
takto nehraje. Nikdo z hokejistů a hráčů nechce bránit. Prostě všichni chtějí

mít z hokeje radost a v Prostějově jsme
ji měli. Myslím si, že i diváci se na to
rádi dívali a byli vcelku spokojení.“
ƔƔ Jak nyní zpětně hodnotíte vyřazení ze semifinále se Vsetínem?
„Bylo to těžké. Měli jsme úzký kádr,
hodně zranění ze sezóny, protože byla
dlouhá, těžká. Každý zápas jsme hráli
nadoraz, nikdy jsme si pořádně nemohli odpočinout, i když jsme
dostávali hodně volna. Ale
prostě těch duelů najednou
bylo dost a dost náročných.
Potom jsme hráli dost se zraněními, přišla do týmu nemoc... Z naší strany už semifinále bylo těžké. Chtěli jsme
postoupit dál, už to však nešlo. Vsetín
byl odpočatý a lepší.“
ƔƔ Na závěr k fanouškům, které
už jsme zmínili. Jak jste vnímal
jejich podporu?
„Byl jsem víceméně spokojený.
(úsměv) Trochu mě mrzelo, že někdy

skoro nepřišli, pak byl zase skoro plný
barák, bylo to jak na houpačce. Musím
samozřejmě říct, že fandili výborně.
To jsem byl překvapený, že i na venkovních zápasech řvali někdy více než
domácí. Pak jsem byl pár zápasů na tribuně a fanoušci byli někdy hodně negativní. Ale to k tomu asi prostě patří.“
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Prostějov (sob) – Velké přesuny
v rámci celé soutěže aktuálně hlásí
Chance liga. Jen málokterý klub už
ale má na svém kontě tolik hráčů
jako Sokolov. Už nyní se dá říct, že
buduje silný tým.
Severočeský Baník už oznámil celou řadu posil, stejně jako podpisů
stávajících hráčů. Tím nejzkušenějším, kterého si Sokolov pojistil, je třiačtyřicetiletý obránce Jan
Novák. Ten většinu kariéry spojil
se Slavií. Před rokem byl odtud ale
dost překvapivě odejit, nyní ale válí
v Sokolově, kde je stále produktivní. Velkou posilou ale budou
i další hráči. Jednak jsou zkušení,
zadruhé mají výsledky. A zároveň
jsou to plejeři, kteří už v Sokolově
působili a prostředí znají. Sokolov
si pojistil útočníka Martina Osmíka, vrátil se tam někdejší Jestřáb
Marek Švec. A po divoké sezóně,
kdy si prošel hned tři kluby, se vrací
rovněž Martin Weinhold. Obrovskou oporou pak může být brankář
Martin Michajlov, který si dosud
dělal velmi dobré jméno ve Slavii.
V týmu navíc pokračují Jurčík či
Zadražil. Papírově tak již nyní má
na kontě Sokolov 17 hráčů. Znovu
už nyní postavil velice solidní tým,
byť papírově.

2SRU\PÈQLO\SÕVRELvWÈ
Prostějov (sob) – Už desítky hráčů
Chance ligy v uplynulých týdnech
měnily své působiště. V některých
případech se přitom jedná o velké
opory a jména, u kterých by se dalo
očekávat, že se je budou snažit kluby udržet. Řadu odchodů oznámil
třeba Frýdek-Místek. A mezi nimi
i dva významní hráči, kteří hodně
celku pomáhali k tomu, aby byl
úspěšnější než v předešlých letech.
Odchod oznámil třeba polský
útočník Filip Komorski, který se
zařadil mezi nejlepší hráče nejen
Slezanů, ale celé soutěže. Hodně
kvalitní výkony podával po konci
ve Zlíně i v Prostějově známý Jakub
Šlahař. I on ohlásil ve Frýdku-Místku konec. Další velkou oporou měnící dres je kolínský útočník David
Šafránek. Jeden z nejlepších střelců soutěže zatím neoznámil, kam
zamíří další jeho kroky. Z Poruby
zase odcházejí produktivní obránce Šimon Szathmáry a také další
střelec Marcus Korkiakoski. Už
dříve pak změnu působiště oznámil Maksim Zhukov, který vyměnil Jihlavu za Vsetín. Nebo Martin
Michajlov, jenž se z hlavního města
přemístil do Sokolova.
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Jak si vedly PO»GHâQLFNÃFHON\6.3URVWôMRY"
PROSTĚJOV Hotovo, dobojováno. Hokejová mládež se v letošním roce po dvou letech útrap také dočkala kompletní sezóny.
Po jejím skončení ještě následovaly turnaje, které si vyzkoušely
všechny kategorie na domácím i hostujícím ledě. Nyní už ale nastává čas na zaslouženou pauzu jak pro hráče, tak trenéry a s ním
také čas bilancovat. V prvním díle jsme se tak podívali souhrnně
na všechny celky od mladších žáků po juniorku, které měly své
soutěže tabulkově. Tímto úvodním souhrnem jsme ale zdaleka
neskončili. V tom dnešním jsme vyzpovídali předsedkyni klubu a podrobněji se zaměřili na dvě nejstarší kategorie: juniorku a dorost. V nadcházejícím díle nás čekají žákovské kategorie
a sérii zakončí nejmladší hokejové naděje. Nyní se s chutí začtěte
do druhého dílu ohlédnutí za mládežnickou hokejovou sezónou 2021/2022, které pro vás připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
exkluzivní mediální partner SK Prostějov 1913.
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR

Junioři

Základní skupina 11
Z V VP PP P SKÓRE B
5. místo – SK Prostìjov 1913
25 7 0 2 16 83:116 23
Skupina o umístìní 23
5. místo – SK Prostìjov 1913
12 4 0 1

7 48:69

13

TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – základní skupina 11
Z
G
A
B
Filip Petr
25
14
15
29
Dan Píchal
21
17
8
25
Tomáš Tábor
24
10
12
22
TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – skupina o umístìní 23
Z
G
A
B
Dan Píchal
10
9
11
20
Filip Petr
12
8
8
16
Tomáš Tábor
11
11
4
15

Dorost

Základní skupina 12
Z V VP PP P SKÓRE B
1. místo – SK Prostìjov 1913
14 11 2 0 1 95:32 37
Skupina o postup
6. místo – SK Prostìjov 1913
21 7 0

1

13 61:90

22

TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – základní skupina 12
Z
G
A
B
Nikolas Pippal
13
19
12
31
Vojtìch Èermák
13
13
7
20
-DQl½N




TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – skupina o postup
Z
G
A
B
21
9
11
20
18
7
9
16
15
6
5
11

Nikolas Pippal
Vojtìch Èermák
Ondøej Tománek

V juniorce bída, v dorostu zase SŐHWODN
Pro dvě nejstarší kategorie hokejového
eskáčka byla v letošní sezóně situace
zcela odlišná. Zatímco juniorka nastupovala v soutěži pod strukturou
Zlínského kraje, dorost v Olomoucké
frakci. Velmi rozdílně na tom pak byly
také z pohledu i výsledků, kde se prvně jmenovaní museli spokojit s bojem
o umístění a dorost zase dřel ve skupině o postup. A třetím velkým rozdílem
byla základna, kde u nejstarších scházel adekvátní počet a musel vypomáhat dorost, zatímco na straně dorostu
byl na pozice spíše přetlak.
Na juniorku čekalo pětadvacet zápasů
v základní části a stačilo to na předposlední páté místo ze šesti účastníků.
S bilancí sedmi výher a osmnácti porážek se tak zařadila do druhé poloviny
tabulky společně se Znojmem a Uherským Ostrohem, které na tři jasně
odskočené soupeře zkrátka neměly.
Během základní části ještě změřila síly

i s celky ze druhé skupiny, kde bylo ještě
o jednoho účastníka méně.
Po základní části se tak svěřenci kouče
Janečka přesunuli do skupiny o umístění, kde na ně čekalo dalších dvanáct
kol, kde brali sedmé místo z osmi klubů. Nutno také dodat, že stále větší
prostor na ledě dostávali dorostenci,
které si už pomalu kouč připravoval
na jejich příští sezóny, kdy by měli juniorku táhnout. Rozhodně se to dá
označit jako správný krok směrem do
budoucna. Pokud se navíc podaří udr-

KOMENTÁØ
žet osa mužstva z dorostu, tak by to
v příštích letech mohlo přinést daleko
lepší výsledky.
Dorostence před letošní sezónou převzal kouč Martin Půček a už před
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sezónou jasně zacílil, a sice pokusit se
udržet ve druhé nejvyšší soutěži i po
reorganizaci. K tomu „stačilo“ jen projít základní skupinou do prvních třech
míst a v následné nadstavbě skončit
opět na bedně. První krok k tomuto cíli
zvládl celek bravurně a svoji základní
část ovládl. V následující řežbě těch
nejlepších už ale byli soupeři nad jeho
síly, a nakonec z toho bylo šesté místo.

Přestože se vytyčený cíl nepodařilo splnit, sezóna se rozhodně nedá
brát negativně. Hráči ukázali jednoznačný potencionál a těžké zápasy je hokejově opět posunuly, což
bylo znát už i ve druhé polovině
nadstavby. Pokud se podaří udržet
široký kádr a dobrý kolektiv, rozhodně jsme o těchto mladících neslyšeli naposledy.

.RXêMXQLRUN\6.0LFKDO-DQHêHNYøĆË

„Snad budeme mít příště už početnější kádr“
Náročnou sezónu za sebou má juniorka hokejového eskáčka. Trenéři
Michal Janeček a Libor Miškovský
měli největší problém především se
skládáním sestavy, kdy museli spoléhat na zapůjčené hráče z okolních
klubl a kluky z dorostu, což silně
ovlivnilo výsledky družstva. Na druhou stranu to ale žádná ostuda nebyla. A čas, který dostali mladší hráči, se
jeví jako dobrý příslib do budoucna.
V příští sezóně by to už díky přechodu hráčů ročníku 2005 a nových posil z Boskovic mohlo být jen lepší.
„Největší problém jsme měli zcela
jednoznačně s počtem hráčů. Našich
kmenových hráčů jsme měli málo a byli
jsme závislí na zapůjčených hráčích
z Olomouce nebo Přerova. Tím pádem
jsme trénovali v menším počtu hráčů
a odrazilo se to na výsledcích. Sezóna
byla těžká a výsledky rozhodně nebyly
takové, jaké jsme si představovali,“ vracel se úvodem k letošní sezóně kouč
Michal Janeček.

Po základní skupině se už trenérský
tandem juniorky rozhodl pomalu zapracovávat hráče, kteří do této kategorie budou patřit od následující sezóny
2022/2023. „V novém roce jsme se už
rozhodli s naším kolegou, že se budeme snažit dávat velký prostor klukům
z dorostu, kteří od příští sezóny budou
stálicemi juniorky. Chtěli jsme si je tak
už vyzkoušet a pomohlo nám to i početně. Myslím si, že se nám to osvědčilo,
a věřím, že budou s hokejem i nadále
pokračovat a v příštím roce už budou
přebírat zásadnější roli v mužstvu,“
prozradil k tomu kroku Janeček a pochvaloval si i jejich progres. „Na klucích
byl vidět progres v průběhu celé sezóny.
Ročník 2005 je zrovna solidně zaplněný opravdu šikovnými kluky. Kromě
juniorky navíc kluci hráli i skupinu o postup v rámci dorostu a bylo znát, že je ty
těžké zápasy posouvají. Určitě jim to tak
pomohlo a můžeme být s jejich prací
spokojení,“ doplnil trenér.
Zda ale opravdu bude moci do příští-
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ho ročníku počítat s početnějším kádrem, zatím nechce předbíhat, protože
podobně se spálil už v loňském roce.
„Rozhodne se až někdy v srpnu. Protože i loni jsme začali přípravu v nějakých
šestnácti lidech, ale postupně nám kluků ubývalo. Někteří kluci především
ročníku 2004 se najednou rozhodli
s hokejem skončit. Nechtěl bych tak
moc předbíhat, jasněji bude zřejmě až
před sezónou. V dnešní době si totiž
člověk nemůže být jistý tak dlouho dopředu. S hráči jsme mluvili a věříme, že

už to bude početně daleko lepší. Získali
jsme ještě další tři kluky z Boskovic, tak
snad to opravdu vydrží,“ vzhlíží k novému ročníku prostějovský lodivod.
U juniorky SK 1913 by pak dvojice
Janeček - Miškovský měla pokračovat
i v příštím roce a ambice budou následující. „Kluci budou ve velké většině
prvoročáci, takže to budou mít o něco
náročnější, ale pevně věřím, že když nás
bude dost, tak se dostaví i lepší výsledky,
než tomu bylo v letošním roce,“ dodal
závěrem hlavní kouč a sekretář klubu.
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Silnou kategorií letošního ročníku v prostějovském eskáčku byl bezesporu dorost. Svou základní skupinu ovládl
a bojoval i ve skupině o postup o co nejlepší umístění, což
nakonec stačilo na šestou příčku z osmi účastníků. Přestože
předsezónní cíl v podobě udržení druhé nejvyšší soutěže
nesplnil, mohou být v klubu spokojení, stejně jako hlavní
kouč Martin Půček (na snímku), který se ohlédl za uplynulým ročníkem a jenž by v příštím roce už podle vlastních
slov v klubu neměl pokračovat.
ƔƔ Sezóna by se dala rozdělit na
dvě části. Jaká byla ta základní,
kterou se vám podařilo ovládnout
poměrně jednoznačně?
„Základní část se nám vydařila nad
očekávání, důsledkem bylo první
místo ve skupině. Zápasy jsme si

všichni užívali, a i ty vyrovnané jsme
dokázali v závěrečných částech zápasu vybojovat do vítězného konce,
čehož jsme si velmi vážili.“
ƔƔ Ve skupině o postup jste pak
obsadili z osmi celků šesté místo.
Panuje s tím spokojenost, nebo to

berete spíše jako neúspěch z vašeho pohledu?
„První dva týmy v této skupině Břeclav a Polsko ‚16‘ byly nejsilnější a zcela
zaslouženě skončily na prvních dvou
místech. Warrior Brno, Frýdek Místek, Tigers Zlín a my jsme byli družstvy výkonnostně na přibližně stejné
úrovni. Takže šesté místo ve skupině
určitě zklamání není, panuje spíše
spokojenost, i když jsme předsezónní
cíl nesplnili, tak hráči bojovali o každý
bod.“
ƔƔ Už před a během sezóny jsme
řešili, že u dorostenců není problém s malou základnou jako třeba
u juniorky. Byla to pro hráče, kteří
se tak třeba nedostali do nomina-

ce, o to větší motivace do tréninku,
nebo to spíše mělo opačný efekt?
„Když je vyšší základna hráčů, tak to
má vždy pozitivní důsledek na tým.
Ono během sezóny je v některých
částech hodně hráčů zraněných, nemocných či jsou jiné důvody, proč
nemohou zrovna hrát. Potom zjistíte,
že z týmu o třiadvaceti hráčích máte
problém poskládat tři pětky. Takže
konkurence v týmu je vždy dobrá
a měla by kluky posouvat k lepším výkonům. To, že je někdo zrovna mimo
sestavu, by každého hráče mělo nutit
k lepší tréninkové morálce, bohužel
ne vždy tomu, tak je. Někteří hráči nehledají chybu u sebe, ale úplně někde
jinde.“
ƔƔ Odehráli jste řadu zápasů, které byly opravdu vyrovnané, pak
tam ale často se stejným soupeřem
přišel jednoznačný výsledek. Čím
to bylo způsobené?

„Každý zápas je jiný a nastupujete
v něm v odlišné sestavě. My jsme během sezóny měli spoustu zraněných
hráčů, což mohlo ovlivnit výsledky
některých zápasů, kdy jsme třeba po
vyrovnaném utkání následující vůbec
nezvládli.“
ƔƔ Vypíchl byste z vašeho pohledu
něco pozitivního u prostějovského
dorostu? A v čem naopak hráči na
špici soutěže nestačili a musí zlepšit?
„Určitě měli kluci dobrou partu. V některých zápasech to několikrát dokázali a otočili i nepříznivé výsledky,
když se semkli a táhli za jeden provaz.
V tomto věku je pořád co zlepšovat.
Takže je potřeba pořád pracovat na
individuálních hokejových dovednostech, jen vás to udělá lepšími a rozdílovými hráči.“
ƔƔ Přišel během sezóny nějaký zápas, který se vám vryl do paměti, že

jste své svěřence mohl jen chválit?
„Domácí zápas s Břeclaví, kdy kluci
proti lídrovi soutěže vyhráli 3:2 po
výkonu na hranici svých možností.
Hezké zápasy byly vždy i s Tigers
Zlín, kdy vždy rozhodovaly maličkosti. Na tyto zápasy jsme se vždy těšili
a myslím si, že dokázaly posouvat nás
i soupeře.“
ƔƔ Nyní od dorostu odcházíte. Co
na základnu v Prostějově, která zatím nemá dlouhou tradici, říkáte?
A jak se vám osobně zamlouvaly
zrekonstruované prostory zimního stadionu?
„Nové prostory uvnitř stadionu se
mi opravdu moc líbí. Kluci se tam
v nádherném prostředí mohou každý
den zlepšovat. Je jen na nich, jak moc
budou chtít být dobří a využívat toho,
aby se neustále zdokonalovali. Ať už
na střelnici, či v práci na sobě v posilovně.“
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KRAJSKOU ANKETU OVLÁDLI HOKEJISTÉ
OLOMOUC, PROSTĚJOV Jubilejní 20. ročník vyhlašování ankety nejlepších sportovců
Olomouckého kraje, kterou tradičně pořádalo hejtmanství společně s marketingovou společností
TK PLUS Prostějov, proběhlo v Moravském divadle v Olomouci. Mezi jednotlivci zvítězil hvězdný olomoucký hokejista David Krejčí, před šermířem Jakubem Jurkou a kanoistkou Terezou Kneblovou.
Hokejisté HC Olomouc ovládli kategorii družstev, nejlepším trenérem je Zdeněk Moták. Mezi oceněné se dostal i Jiří Novák z prostějovského tenisového klubu, šéf zdejších nohejbalistů Jaromír
Faltýnek nebo neslyšící judistka Julie Švecová.
„Všem oceněným přeji, aby byli podobně úspěšní také v dalších sezónách.
Za necelé dva měsíce náš kraj hostí Letní olympiádu dětí a mládeže. Věřím, že
řada z nich za pár let bude bojovat o vítězství v naší anketě,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

Vítěz kategorie jednotlivců si cenu
nemohl převzít osobně, protože s národním týmem odlétal do Švédska,
místo něj na pódium dorazil otec
Zdeněk. „Mám vyřídit, že si ceny
moc váží a že se bude snažit všem
udělat radost na ledě za pár týdnů na

vítìzové ankety nejlepší sportovec olomouckého kraje
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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mistrovství světa,“ uvedl tatínek velké
hokejové hvězdy.
Za tým HC Olomouc cenu převzal
trenér a jednatel klubu Jan Tomajko.
„Každá cena se počítá, takže máme
radost. Přesto se budeme snažit, aby
příští sezóna byla ještě lepší. Chceme
se už podívat do extraligového semifinále,“ prohlásil Tomajko.
Mezi trenéry triumfoval kouč hokejových Kohoutů Zdeněk Moták, který
se po letošní sezóně s hanáckou metropolí rozloučil a odchází do Třince.
Na druhé příčce skončil in memoriam dlouholetý kouč olomouckých
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jakké byllo vyhhláššeníí nejleepšíchh spporrtoovcůů krajee...
3x foto: TKPLUS/Pavel Lebeda
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Nejlepší sportovec:
1. David Krejčí
2. Jakub Jurka
3. Tereza Kneblová

lední hokej
šerm
kanoistika

HC Olomouc
Dukla Olomouc
SK UP Olomouc

1HMOHSvÉGUXzVWYR
1. HC Olomouc
2. SK UP Olomouc
3. VK UP Olomouc

lední hokej
kanoistika
volejbal

Nejlepší junior:
1. Klára Kneblová
2. Linda Nosková
3. Radovan Štec

kanoistika
tenis
cyklistika

SK UP Olomouc
TK Precheza Přerov
SKC TUFO PARDUS Prostějov

OLOMOUC Na světovém tenisovém žebříčku ATP to Jiří Novák (na snímku) dotáhl až na páté
místo ve dvouhře. Velký bojovník,
který na okruhu získal sedm titulů
a zahrál si i semifinále na grandslamovém Australian Open, ukončil
kariéru před šestnácti lety a letos
získal prestižní Cenu Olomouckého kraje určenou pro velké sportovní osobnosti regionu. „Mám

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

tenis
cyklistika
kanoistika

lední hokej
volejbal
volejbal

HC Olomouc
VK UP Olomouc
VK Prostějov
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1. Tomáš Pešek

sportovní střelba

SK TPS Olomouc

Nejlepší handicapovaná sportovkynì:
1. Julie Švecová

judo

SK neslyšících SKIVELO Olomouc

Èestná cena:
nohejbal

TJ Sokol I Prostějov

Cena Olomouckého kraje
Jiří Novák

bývalý profesionální tenista

TK Agrofert Prostějov

22050610804

Jaromír Faltýnek

yy Dostal jste se mezi legendy. Co
tomu říkáte?
„Procházel jsem jména laureátů a je
z ní velkou radost. Beru to jako to opravdu úžasná přehlídka velkých
poděkování za mou kariéru, všem sportovních osobností. Výjimeční
za to děkuji,“ prohlásil při převzetí trenéři, fotbaloví a hokejoví reprezentanti, olympijští vítězové. Náš region se
ceny Novák.
má čím pochlubit, protože vychoval
EXKLUZIVNÍ
opravdové hvězdy. To, že jsem se dorozhovor
stal do takové společnosti, beru jako
pro Večerník
velkou čest.“
yy Jste zlínský rodák, životním
Ladislav
osudem se pro vás ale stal ProstěVALNÝ
jov. Jak se to přihodilo?

těšila cena Jiřího Nováka

Nejlepší trenér:
1. Zdeněk Moták
2. Jiří Teplý in memoriam
3. Miroslav Čada

přivítal operní pěvkyni Markétu Fassati, písničkáře Voxela a také operního
pěvce Jakuba Rouska.
„Nezáleží na tom, zda vyznáváte populární sportovní aktivity nebo se věnujete takzvanému menšinovému sportu,
který je zrovna teď stranou zájmu médií. Každý sport je sám o sobě výhrou,
když se dělá srdcem,“ uvedl během
slavnostního večera Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanství dává do rozvoje sportu
v regionu milióny korun ročně – nejen
na samotnou činnost sportovců, ale
investuje také do rekonstrukcí sportovního zázemí a přispívá třeba i na
výchovu nových trenérů. Zvláštní důraz pak klade na podporu sportovců
s handicapem. „Naší snahou je, aby
podmínky pro sport měli všichni lidé
v Olomouckém kraji stejné. Nezáleží
na tom, zda hrajete okresní přebor
nebo první ligu, ale že se hýbete,“ dodal k principům rozdělování dotací
do sportu Michal Zácha, náměstek
hejtmana pro oblast sportu.
Vítěze jednotlivých kategorií vybírala
zvlášť složená hodnoticí komise. Konečné pořadí schválilo Zastupitelstvo
Olomouckého kraje.

„Je to
o krássné poděko
ováání za karriéru
u,“
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3. SK UP Olomouc

volejbalistek Jiří Teplý a třetí Miroslav
Čada, kormidelník čerstvých volejbalových šampionek z Prostějova. „Je to
milé rozloučení s Olomoucí, která je
jednoznačně hokejovým městem.
Věřím, že se to v dalších letech potvrdí. Ceny si vážím, stejnou si určitě
zaslouží Jan Tomajko, se kterým se
skvěle spolupracovalo,“ vyjádřil své
pocity Moták.
Mezi juniorkami triumfovala mistryně světa v kanoistice Klára Kneblová,
kategorii juniorských družstev ovládli
tenisté TK Agrofert Prostějov. Nejlepší handicapovanou sportovkyní byla
vyhlášena neslyšící judistka Julie Švecová, první příčku mezi postiženými
sportovci ovládl účastník paralympiády ve sportovní střelbě Tomáš Pešek.
Pro čestnou cenu si na pódium přišel
předseda prostějovského nohejbalového klubu Sokolů Jaromír Faltýnek
a prestižní Cenu Olomouckého kraje
si převzal tenista a bývalý pátý hráč
světa Jiří Novák. „Byla to velká sportovní přehlídka. Jsem rád, že po roční
pauze se vše vrací do obvyklých kolejí,“
komentoval vyhlašování ankety Petr
Salava, který slavnostním večerem
provázel. Kromě sportovců na jevišti

„V sedmnácti mě do Prostějova přivedl
manažer Miroslav Černošek. Byl to on,
kdo nasměroval moji kariéru optimálním směrem. Vybudoval klub, kde mají
tenisté maximální komfort, a to stále
platí. Mé ocenění je také jeho zásluha.
Prostějov se stal mým domovem, už přes
třicet let. Zůstal jsem tady i po ukončení
kariéry jako trenér, vedl například Jirku
Veselého. Dnes mám na starost i juniorské reprezentace a snažím se jim předat
své zkušenosti.“
yy Jak vidíte budoucnost českého
mužského tenisu?
„Prošel si generační výměnou a teď se
zase nadechuje. Máme řadu opravdu
velkých talentů. Výsledky jsou stále
lepší, teď se musíme snažit, aby se co
největší počet kluků dostal do světové
stovky. Jsem v tomto ohledu optimista,
věřím, že se to podaří a Česká republika bude i v mužském tenisu patřit mezi
úspěšné státy.“

